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Pääkirjoitus

Sodan ajan vaatimukset sanelevat 
ammattipäällystön määrän

Uutisia 70 vuotta sitten

Uusi Suomi, 17. 8. 1942

45. vuosikerta

535. ilmestymiskerta

17. 8. 2012

Taistelu Stalingradista ratkaisuvaiheeseen.

Uusia aluevoittoja Elistan ja Georgijevskin 
itäpuolella.

Berlini, maanantaina

Tänä aamuna oli Berlinin tullut itärintamalta ainoastaan niukasti tietoja. Sen verran 
kuitenkin tiedetään, että taistelu Stalingradista kehittyy viimeistä vaihettaan kohti. 
Venäläiset eivät ole voineet pysähdyttää saksalaisten hyökkäystä ja kiivaissa lähitais-
teluissa on vastarinta monin paikoin murrettu.

Toista vuorokautta sitten voitiin panna merkille, että venäläisten vastustuskyky Vo-
roneshin, Rshevin, Olhavan ja Vjasman suunnilla oli heikentynyt, eikä tässä suhteessa 
ole vieläkään muutosta tapahtunut. Saksan taholla ei haluta esittää olettamuksia sii-
tä, mikä tähän on syynä, mutta ymmärrettävältä tuntuu, että suuri hyökkäysvaunujen 
hukka on aiheuttanut luonnollisen pysähdyksen venäläisten hyökkäysvoimassa.

Suuren Donin mutkan koillisessa silmukassa saksalaisten sotatoimet jatkuvat me-
nestyksellisesti ja vahvoja venäläisvoimia on saartorenkaassa, jossa tuho niitä odot-
taa. Venäläisten vastarinta on kuitenkin hyvin sitkeätä.

Kaukasian rintamalta ei ole uusia yksityiskohtaisia tietoja, mutta ilmoitetaan Elis-
tan ja Georgijevskin itäpuolella hyökkäävien saksalaisten divisioonain saavuttaneen 
uusia aluemenestyksiä.

P
uolustusvoimien so-
dan ajan miesvahvuu-
den vähentäminen on 
synnyttänyt esityksiä 
ammattiupseerien luku-
määrän vähentämisestä 
samassa suhteessa kuin 

miesvahvuuskin pienenee. Kysymystä on 
käsitelty lähinnä prosenttilaskun keinoin 
ilman sen kummempaa analyysia, vähen-
nysvaatimuksia on perusteltu ”johdonmu-
kaisuudella”.

Eri sotilasarvoryhmien henkilöstövah-
vuuden sekä ryhmien sisäisen koulutus- ja 
sotilasarvojakauman on kuitenkin perus-
tuttava kriisi- ja sodan ajan vaatimuksiin. 
Suomen sodan ajan puolustusvoimien 
ammattiupseerimäärä on perinteisesti 
ollut hyvin pieni, jopa riittämätön. Am-
mattiupseerien sodan ajan tehtävät ovat 
säännönmukaisesti olleet rauhan ajan 
tehtävistä poikkeavia, ammattiupseerin 
sodassa johtama joukko on kooltaan mo-
ninkertainen normaaliaikaan verraten.

Tämä on johtanut kansainvälisesti ver-
taillen siihen, että samaa sa-tehtävää hoi-

tavat suomalaisupseerit ovat sotilasarvol-
taan alempia kuin ulkomaiset kollegansa. 
Tavallinen ero on yhdestä kahteen arvoas-
teen suuruinen.

PUolUstUsvoimien henkilöstörakenne 
on muuttumassa. Opistoupseerit pois-
tuvat, ja osaa opistoupseerien tehtävistä 
tulee hoitamaan uusi kanta-aliupseeristo. 
Muutos edellyttää sitä, että opistoupseeri-
en hoitamat sodan ajan perusyksikönpääl-
likkyydet (vast) on hoidettava joko am-
mattiupseerien tai lisäkoulutettujen reser-
vin upseerien voimin. Tehokkaan reservin 
upseerien jatkokoulutusjärjestelmän yhä 
puuttuessa joudutaan osa sa-yksikönpääl-
likkyyksistä hoitamaan kadettiupseerein.

Siirtyminen staattisesta puolustuksesta 
parveilutaktiikkaa käyttävään dynaami-
seen puolustukseen luo uusia vaatimuksia 
päällystön sotilasammattitaidolle. Vaati-
mus koskee niin reservin kuin ammattiup-
seereitakin. Erityinen osaamisvaatimus 
kohdistuu pataljoonan- ja taisteluosaston 
komentajien (vast) ammattitaitoon, eli 
tehtäviin, joita jo entuudestaan on pidetty 

taistelukentän vaikeimpina. Ei olisi ylimi-
toitettua, että näihin komentajatehtäviin 

sijoitettaisiin yleisesikuntaeverstiluut-
nantti nykyisen kapteenin tai majurin ase-
mesta. 

Hajautetun dynaamisen puolustuk-
sen johtaminen on aiempaa vaativampaa 
myös ylemmille johtoportaille ja päällys-
tölle. Staattinen, tiettyyn paikkaan sidottu 
puolustus on dynaamista helpommin en-
nakoitavissa. Dynaaminen puolustus edel-
lyttää johdon laaja-alaista keskittämistä, 
aiempaa tehokkaampaa johtamisjärjestel-
mää ja kykyä erittäin nopeaan suunnit-
teluun ja johtamiseen. Ammattitaito- ja 
koulutustasovaatimusta korostaa myös 
Venäjän siirtyminen jatkuvassa taistelu-
valmiudessa oleviin, nopeasti liikkuviin ja 
tulivoimaisiin asevoimiin myös lähialueil-
lamme.

Jos puolustusvoimien kantahenkilö-
kunnan määrästä joudutaan kaikesta huo-
limatta tinkimään, on luonnollista, että 
sodan ajan tehtävien hoitaminen on var-
mistettava. Vähennykset on ensisijaisesti 
kohdistettava siten, että kyseisten henki-
löiden sodan ajan tehtävät ovat hoidetta-
vissa reserviläisvoimin.

Jos puolustusvoimien 
kantahenkilökunnan 
määrästä joudutaan 
kaikesta huolimatta 
tinkimään, on luon-
nollista, että sodan 
ajan tehtävien hoita-
minen on varmistet-
tava. 
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asevelvollisuudelle ja maanpuolustushen-
gelle. Oiva havainto HS:n artikkelissa on, 
että perusteluita pitää pohtia. Toki se on yh-
teiskunnan tehtävä, mutta me aktiiviset re-
serviläiset olemme keskiössä tässä toimessa.

Maanpuolustuksen vastaisia argument-
teja jaetaan nuorisolle muuallakin mm. fes-
tareilla. Kallion Alppipuistossa AKL (Aseis-
takieltäytyjäliitto) piti omaa telttaansa, 
josta jaettiin tietoa aseistakieltäytymisestä, 
totaalikieltäytymisestä ja reservinkieltäy-
tymisestä. Festarin hektisessä huumassa 
tunnemanipuloitiin festarikansaa - luotiin 
vaarallisesti maanpuolustukselle kielteistä 
me-henkeä.

Meille aktiiveille maanpuolustustyön 
tekijöille perustelut asevelvollisen järjes-
telmän ylläpitämisestä ovat selviä, mutta 
voisimme HS:n artikkelin pohjalta avartaa 
näkökulmia, jotka avautuvat myös nuorem-
mille sukupolville. Nuoremman reserviläis-
polven pitää astua esiin pohtimaan työm-
me tarkoitusta. HRUP:n hallitus on ottanut 
omassa toiminnassaan tämän haasteen ja 
pohtii näitä asioita seuraavassa syyssemi-
naarissansa. Myöhemmin syksyllä haastam-
me ehkä piirin nuoret toimijat aivoriiheen 
mukaan.

Median epäilyistä huolimatta teemme 
merkityksellistä työtä. Omalta osaltamme 
takaamme, että maanpuolustuksen turva-
vyöt ovat kunnossa. Emme toivo onnetto-
muutta, mutta olemme valmiita, jos jotain 
sattuu. Onnettomuuden sattuessa maan-
puolustusta tai sitä tukevaa koulutusjärjes-
telmää ei rakenneta nopeasti, vaan siihen 
menee vuosia tai peräti vuosikymmeniä.

puheenjohtaja@hrup.fi 
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Puheenjohtajilta

Reserviläisyys tulee nähdä 
mahdollisuutena, ei uhkana

Tahto toiminnaksi

Juha Parkkonen > Luutnantti (res) > Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja

eräs UlKomAAlAinen tUttAvAni sanoi 
hiljattain, että Suomessa on vain kaksi vuo-
denaikaa: valkoinen talvi ja vihreä talvi. 
Kun miettii kulunutta kesää ja vertaa sitä 
kahteen edelliseen poikkeuksellisen lämpi-
mään kesään, niin sutkautus tuntuu hyvin 
totuudenmukaiselta. Toisaalta se muistut-
taa siitä, kuinka nopeasti alamme pitää 
poikkeuksellisen suotuisia olosuhteita nor-
maalina ja vallitsevana olotilana ja alamme 
tehdä sen pohjalta johtopäätöksiä. Maan-
puolustuksessa tämänkaltainen toiminta 
voi olla kohtalokasta. 

reserviläisliitonKin sisällä on kes-
kusteltu siitä miten sotiemme veteraanien 
väistämätön poistuminen vaikuttaa yhteis-
kuntamme asenteisiin maanpuolustusta 
kohtaan. Muuttuuko suomalaisten tahto 
varautua tarvittaessa käyttämään myös 
aseellista voimaa maamme puolustamisek-
si, kun sotatoimiin osallistuneet ikäluokat 
ovat poissa? Eräissä tiedotusvälineissä tästä 
muutoksesta on haluttu nähdä viitteitä mm. 
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelu-
kunnan (MTS) toteuttamien, suomalaisten 
maanpuolustustahtoa mittaavien tutkimus-
ten tuloksissa. Maanpuolustusjulkaisuis-
sakin on viime aikoina ollut kannanottoja, 
joissa on valiteltu sitä, että korkea maan-
puolustustahto ei konkretisoidu vapaaehtoi-
seksi maanpuolustustyöksi. Tahtoa löytyy, 
kunhan joku muu vain hoitaisi hommat.

Kesän Päättyessä on hyvä tilAisUUs 

meille jokaiselle miettiä omaa rooliamme 
vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. Mah-
dollistaako sinun elämäntilanteesi aktiivi-
semman osallistumisen oman reserviläisyh-
distyksesi toimintaan? Onko sinulla kiinnos-
tusta lähteä mukaan järjestämään toimintaa 
yhdistyksesi johtokunnassa tai hallitukses-
sa, johon valitaan uusia jäseniä yhdistyksesi 
syyskokouksessa? Löytyykö sinulta ideoita 
tai erityisosaamista yhdistyksesi toiminnan 
kehittämiseen? Jos tahtoa ja aikaa riittää, 
nyt on erinomainen ajankohta olla yhtey-
dessä yhdistyksesi puheenjohtajaan tai sih-
teeriin sillä ensi vuoden toimintaa ollaan jo 
suunnittelemassa.

sAmAllA on hyvä ArvioidA omaa sotilaal-
lista ja muuta poikkeusoloissa tarvittavaa 
osaamistaan. Huolimatta siitä, että puolus-
tusvoimat on joutunut säästövelvoitteiden 
vuoksi supistamaan tilapäisesti omaa reser-
viläisille suunnattua koulutustaan, tietoja ja 
taitoja voi kartuttaa edelleen Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutus-
tapahtumissa, joista löytyy lisätietoja mm. 
tästä lehdestä. Sotilaan perustaitoihin kuu-
luvaa ampumataitoa voi ylläpitää sekä re-
serviläisyhdistysten että MPK:n järjestämis-
sä ammunnoissa. Kaikille jäsenille sopivista 
MPK:n toimeenpanemista kursseista mai-
nittakoon syksyn aikana toteutettava Reser-
viläisliiton jäsenille suunnattu ja liiton tuke-
ma Sähköt pois –koulutus, jolla valmenne-
taan varautumaan viime talven kaltaisten 
laajoihin sähkökatkoksiin. MPK:n koulutuk-
sen toteuttaminen vaatii myös vapaaehtois-
ten työpanosta. Olisiko sinulla kiinnostusta 
lähteä kurssille vaikka apukouluttajaksi tai 
auttamaan perustamistehtävissä?

puheenjohtaja@helresp.fi

Kesä on tiedotUsvälineissäKin levon 
aikaa. Postilaatikolta mökkiläiset saavat 
käteensä ohuita sanomalehtiä. Suomessa 
ja maailmalla ei tunnu tapahtuvan mitään. 
Uutiskynnyksen voi ylittää hyvin vaatima-
ton uutinen. Tänä kesänä eri medioissa 
palstatilaa ovat saaneet puolustusvoimat, 
maanpuolustajat ja vapaaehtoinen maan-
puolustus. Sävy on ollut usein arvosteleva ja 
kyseenalaistava.

YLE tulkitsee nettisivuillansa, että reser-
viupseerien järjestäytymistaso, varsinkin 
Helsingin piirissä, on romahtanut. Höpö 
höpö, eikä ole! Jäsenmäärän tietää vas-
ta vuoden lopussa, kun kaikki hidastelijat 
ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Meidän 
on kuitenkin hyvä muistaa, että media nä-
köjään seuraa meidän jäsenkehitystämme. 
Viime vuoden tulos oli positiivinen ja se on 
meidän tavoite tänä vuonna. Jäsenmäärä 
on yksi mittari innostuksesta vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen. Jokaisella yh-
distyksellä on tehtävänä muistuttaa jäse-
niään kahdesta asiasta: maksakaa ajallaan 
ja hankkikaa jäseniä. Jäsenmäärä on yksi 
uskottavuutemme määre tässä mittarien ja 
gallupien maailmassa.

Helsingin Sanomat kertoo heinäkuun 
lopulla artikkelissaan, että ”Suomen asevel-
vollisuus on eurooppalainen kummajainen”. 
Totuuden nimissä meitä yleisen asevelvol-
lisuuden kummajaisia on muitakin, niin 
Länsi- kuin Itä-Euroopassakin. Piirimme 
”Valtalehti” pohtii samassa artikkelissa vie-
lä, ”inttiin meno pitää nykyään perustella 
aivan toisella tavoin kuin ennen. Monet 
nuoret pohtivat, miksi pitäisi ryynätä Säky-
lässä, kun suurin osa kavereista opiskelee 
tai tienaa rahaa? Sotilaalliset uhkakuvat 
ovat muuttuneet niin nopeasti, että myös 
kansalaisten tuki asevelvollisuudelle saattaa 
murentua. Siitä on ollut jo pieniä merkkejä 
näkyvissä.”

 Nuoret ovat tutkimusten ja empiirisen 
havaintojen perusteella maapuolustushen-
kisiä ja luottavat yleiseen asevelvollisuu-
teen. On muistettava, että YLE ja Helsingin 
Sanomat ovat voimakkaita yleisen mielipi-
teen muokkaajia. Vaikka henki tuntuu vah-
valta, niin se voi muuttua kielteisemmäksi 
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maanpuolustusjulkaisuis-
sakin on viime aikoina ollut 
kannanottoja, joissa on 
valiteltu sitä, että korkea 
maanpuolustustahto ei 
konkretisoidu vapaaehtoi-
seksi maanpuolustustyöksi. 

talvella ke-su 11-17
kesällä ti-su 11-17
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neUvostoliitto teki Suomesta 
sotaan syyllisen Moskovan välirau-
hansopimuksessa 19.09.1944. Syyl-
lisyys vahvistettiin suomalaisessa 
sotasyyllisyystuomioistuimessa 
21.02.1946 silloisen perustuslain 
vastaisella lailla, tuomioistuimella 
ja tuomioprosessilla. Sotasyyllisyys 
sinetöitiin Pariisin rauhansopimuk-
sella 10.02.1947. 

Eri vaiheiden jälkeen suomalai-
set itse tuomitsivat kahdeksan maan 
poliittista johtajaa vankeusrangais-
tuksiin. 

Kirjassaan Veikko Saksi todistaa 
useiden kansainvälisten sopimusten 
avulla, että koko sotasyyllisyyspro-
sessi oli virheellinen.

Sotasyyllisyystuomiot ovat pu-
huttaneet ihmisiä kohta 70 vuotta. 
Suomalaiset lainoppineet (esim. 
Ståhlberg, professori Kaira), ovat 
todenneet sen perustuslain vastai-
seksi. 

Miten tämän tuomion jälkeen 
tulisi toimia, jakaa mielipiteitä voi-
makkaasti. Eliitin pääteesi näyttäisi 
olevan, etteivät sotasyyllisinä tuo-
mitut koskaan menettäneet kunni-
aansa, joten kuinka menettämätön 
kunnia voitaisiin palauttaa. 

Sotasyyllisistä ja heidän elämän-
sä vaiheista on kirjoitettu paljon. 
Syytetyt perustivat puolustuksensa 
lainsäädäntöön ja todellisiin tekoi-
hin, eivät häilyvään kunniaan. 

Tärkein argumentti purkami-
selle on se, etteivät tuomitut olleet 
sotasyyllisiä tai –rikollisia. Tärkein 

hyöty on siten väärien tuomioiden 
poistaminen. 

Purkamisen juridiset perusteet 
ovat erittäin vahvat: perustuslain 
kieltämä taannehtiva laki ja erityis-
tuomioistuin, osittain jäävit tuoma-
rit, oikeusperiaatteita loukkaava 
prosessi. Kaikki nämä perusteet on 
todistettu ennen tuomioita ja niiden 
jälkeen.

rUotsin KUningAs Kustaa Vaasa 
halusi rajoittaa Tallinnan vahvaa 
asemaa kauppakaupuniina idän ja 
lännen välissä. Niinpä hän päätti 
vuonna 1548, että Santahaminaan 
tulee perustaa uusi kaupunki. Sieltä 
olisi hyvät yhteydet niin Tallinaan 
kuin itään Viipuriinkin. Santahami-
na on sopivasti noin puolessa välissä 
Turun ja Viipurin merireittiä.

Kuninkaan luottomies Erik Flem-
ming etsi kuitenkin talonpoikien 
kanssa uutta mahdollista kauppa-
paikkaa. Hän löysi Vantaanjoen 
suun, jota hän ehdotti kuninkaalle. 
Kustaa Vaasa päättikin perustaa 
kauppapaikan Vantaanjoen suulle 
viljavalle paikalle kallioisen Santa-
haminan sijaan.

Kauppapaikan tieltä lunastettiin 
25 talonpojan maat. Talonpoikien 
katkeruutta lisäsi arvokkaan lohen-
kalastusoikeuden menettäminen 
kuninkaalle.

Helsingille myönnettiin laajat 
ulkomaankauppaoikeudet, jotka te-
kivät siitä kaupallisen erityisalueen 
Ruotsin valtakunnassa.

Helsinki oli ensi hetkestä lähtien 
Kustaa Vaasan kaupunki. Porvarit 
eivät muuttaneet sinne vapaaeh-
toisesti. Kuningas päätti lakkauttaa 
neljän kaupungin privilegiot ja näin 
saada uusia asukkaita uuteen kau-
punkiin.

Kaupunkiin muuttanut porvaris-
to nautti erikoisoikeuksista, joista 
eivät valtakunnan muut kaupungit 
nauttineet.

Vuonna 1554 Kustaa Vaasa aloit-
ti sotavalmistelut. Helsinkiin siir-
rettiin varusteita ja sotilaita joka 
puolelta valtakuntaa. Helsinki jou-
tui varustamaan 150 jalkamiestä 
kruunun käyttöön. Liivinmaan sota 
vuonna 1557 tuli vahvistamaan Hel-
singin asemaa kauppakaupunkina. 
Helsinki nousi nopeasti valtakun-
nan tärkeimmäksi puutavaran vien-
ti satamaksi.

1550–1630-lukujen Helsingin 
Vanhakaupunki ei ollut mikään räh-
jäinen kyläpahanen. Dosentti Seppo 

Aalto osoittaa kirjassaan, että vanha 
Helsinki oli pieni vireä kauppakau-
punki, josta muodostui Suomen tär-
kein sotasatama.

Sotakaupunki on värikäs ker-
tomus Helsingistä vuosikymmeniä 
kestäneen sodan varjossa. Kirja kä-
sittää Helsingin historian vuodesta 
1550 vuoteen 1639. Tämän aika-
kauden historia ei ole monellekaan 
helsinkiläiselle tuttua, joten kirjaan 
tutustuminen tuo valtavasti uutta 
tietoa pääkaupunkimme historias-
ta. Teos kuuluu Helsingin uuteen 
historia-sarjaan. Aalto on kirjoitta-
nut selkeästi ja värikkäästi tuon ajan 
elämästä.

AmeriKAn ensimmäiset bensiini-
käyttöiset autot valmistuivat vuon-
na 1891. Autoteollisuus kasvoi pa-
rissa vuosikymmenessä maailman 
suurimmaksi. Autoja markkinoitiin 
ympäri maailman, myös Suomeen. 
Sergei Nikolajeff toi 1900-luvun 
alussa 2-3 Norther-autoa Suomeen. 
Eräs Suomen vanhimmista autoista, 
joka on säilynyt, on juuri Norther, 
jonka osti vuonna 1904 tamperelai-
nen Johan Adolf Levin.

Ennen sotia Suomessa ajettiin 
käytännössä amerikkalaisilla autoil-
la. Vuonna 1926 kuorma-autoista oli 
83 % amerikkalaisia, vuoden 1928 
henkilöautoista 91 %, vuoden 1938 
kuorma-autoista 94 % ja saman 
vuoden henkilöautoista 87 % oli val-
mistettu Atlantin takana. Suomen 
sodat käytiin amerikkalaisilla au-
toilla. Amerikkalaiset autot soveltui-
vat hyvin Suomeen, koska ne olivat 
tekniikaltaan yksinkertaisia ja hal-
poja hankkia.

Muutos tapahtui vasta sotien jäl-
keen. Euroopan kuorma-autot va-
rustettiin diesel-moottroreilla, kun 
Amerikan teollisuus luotti bensii-
niin. 1950-luvun lopussa henkilöau-
toista oli vain 10 % amerikkalaisia. 

Kirjassa on esitelty amerikka-
laisia autoja eri vuosikymmeniltä. 
Muutamia perusautoja on esitelty 
tarkemmin omissa artikkeleissaan, 
kuten mm T-Ford.
 Teokseen on sisällytetty run-
saasti tilastoja ja tietolaatikoita, jot-
ka antavat selkeän kuvan aikansa 
ajoneuvoista.
 Talvisodan alkaessa  puolustus-

voimien omat ajoneuvot eivät riittä-
neet joukkojen käyttöön. Puolustus-
voimat joutui ottamaan ajoneuvoja 
joukoille. Otetuista ajoneuvoista 46 
% oli Fordeja ja 26 % Chevroletteja. 
Sotaan lähti Päämajan huoltopääl-
likön tilastoijen mukaan 6888 hen-
kilöautoa. Maassamme oli tuolloin 
rekisteröityjä henkilöautoja vähän 
yli 29000 kappaletta.
 Jatkosodan jälkeen huhtikuussa 
1944 automuodostelmissa oli 5878 
kuorma-autoa. Niistä 775 oli Forde-
ja. Autojen keskimääräinen ajokilo-
metrimäärä oli vain vajaat 65000 ki-

lometriä. Autot olivat sodan aikana 
kovilla johtuen huonoista tieolosuh-
teista. Sodanaikana autojen mootto-
rit porattiin keskimäärin kaksi ker-
taa noin 20000 kilometrin välein.
Puolustusvoimissa laskettiin sodan 
aikana, että noin puolet kalustosta 
oli koko ajana korjauksessa, vaikka 
huolto-organisaatioon kuului noin 
11000 henkilöä.
 Kirjassa on hieno ja monipuoli-
nen kuvitus.  Kuvituksessa on avus-
tanut sekä Vehoniemen Automuseo 
että monet yksityishenkilöt. Kirja 
kuuluu jokaisen autoharrastajan 
kirjahyllyyn.

Teknikkokapteeni evp Markku 
Mäkipirtti on perehtynyt syvällisesti 
autoihin. Onpa hän kirjoittanut kir-
jan neuvostovalmisteisista autoista 
Suomessa sekä useita kirjoja puo-
lustusvoimien käytössä olleista ajo-
neuvoista.

Kirjat reservinsanomat@helresp.fi

Sotasyyllisyystuomioiden  
purkaminen

Amerikkalaisten autojen historiasta 

Helsingin vanhimman ajan historia

veikko saksi, sotasyyllisten 
rehalibilitaatio vai tuomioiden 
purku 

ISBN 978-951-98494-7-8, Karjalan 
Kuvalehti 2012, 208 sivua 

markku mäkipirtti, Jenkkiautot — 
1904—1959

ISBN 978-952-5877-18-2, Apali Oy, 2012, 208 sivua

vuonna 1926 kuorma-
autoista oli 83 % 
amerikkalaisia, vuoden 
1928 henkilöautoista 
91 %, vuoden 1938 
kuorma-autoista 94 %  
ja saman vuoden 
henkilöautoista 87 % 
oli valmistettu Atlantin 
takana.

erik Flemming 
löysi vantaanjoen 
suun, jota hän 
ehdotti kunin-
kaalle. Kustaa 
vaasa päättikin 
perustaa kauppa-
paikan vantaan-
joen suulle.

seppo Aalto, sotakaupunki

ISBN 978-951-1-26234-3, Otava 2012, 424 sivua

egyPtin KUningAtAr KleoPAtrA 
on ehkäpä kuuluisin naishallitsija 
maailman historiassa. Kuningatta-
resta on kirjoitettu lukuisia elämän 
kertoja. Yhdysvaltalainen Stacy 
Shiff on liittynyt tähän kirjoittajien 
joukkoon. Kleopatra hallitsi Egyptiä 
yli puolet elämästään. Kuuluisaksi 
hänet ovat tehneet suhteet Rooman 
keisareihin Caesariin sekä Marcus 
Antoniukseen. Caesarin kanssa 
Kleopatra sai lapsen ja Marcus Anto-
niuksen kanssa kolme lasta.

Hän johti armeijaa ja keksi antaa 
rahalle arvon. Häntä pidettiin haus-
kana ja miellyttävänä persoonana, 
jonka samettista ääntä kuunneltiin 
jopa siellä, missä häntä vihattiin. 

Historioitsijoiden käytössä on 
ollut varsin kirjava kokoelma asia-
kirjoja. Aleksandriasta ei ole sääs-
tynyt yhtään papyrusta. Parhaatkin 
lähteet ovat syntyneet ja kirjoitetttu 
vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja 
Kleopatran kuoleman jälkeen. Plu-
tarkhos syntyi 76 vuotta Kleopatran 
kuoleman jälkeen, Appianos kirjoitti 
Kleopatran ajasta yli sata vuotta ku-
ningattaren jälkeen ja Dion reilusti 
yli 200 vuotta Kleopatran jälkeen.

Kleopatran elämän kuvaaminen 
on hankalaa, koska harvat tosiasiat 
on poimittava talteen. Valtansa hui-
pulla hän hallitsi koko itäisen Väli-
meren rannikkoa. Hänen hallitse-
mansa valtakunta oli suurempi kuin 
kenenkään egyptiläishallitsijan. 
On merkillistä, että hänen ulkonä-
könsä on jäänyt hämärän peittoon. 
Hänestä on ainoastaan profiiliku-
via kolikoissa, jotka on lyöty hänen 

elinaikanaan. Hänen aikakautensa 
on tunnettu realistisesta muotoku-
vataiteesta. Miksi Kleopatrasta ei 
ole jäänyt jäljelle ensimmäistäkään 
kasvokuvaa?

Kleopatran kuolemasta on useita 
versioita. Schiff on päätynyt siihen, 
että hän todennäköisesti nielaisi 
kuolettavan annoksen myrkkyä. 
Useita satoja vuosia historian kir-
joittajat ovat luoneet myyttiä siitä, 
että Kleopatra hankki makuuhuo-
neensa käärmeitä, jotka olisivat 
purreet häntä ja aiheuttaneet kuo-
leman.

Kleopatran elämänkerta

stacy schiff, Kleopatra

ISBN 978-951-0-33867-4, WSOY 2011, 416 sivua
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Suunnistaminen on jokaiselle 
reserviläiselle kuuluva 
perustaito. Suunnistamisen har-
joittelu tuntuu kuitenkin jäävän 
useimmilla armeijan varaan: 
kun siellä on osattu suunnistaa, 
turha on asiaan palata. Joukko 
Helsingin seudun reserviläisiä 
päätti kokeilla, miten pitkälle 
perussuunnistustaidot riittävät 
kovimmassa mahdollisessa 
kisassa – Jukolan viestissä. 

Teksti: Pekka Vasara

Lähtökohdat
Suoritin varusmiespalveluksen 23 
vuotta sitten ja sen jälkeen par-
haat tilaisuudet suunnistustaitojen 
testaamiseen ovat olleet erilaiset 
maanpuolustusharjoitukset – joko 
kertausharjoitukset tai vapaaehtoi-
sen puolen harjoitukset. Lähimmäs 
tarkkaa kartanlukua olen joutunut 
tulenjohtotehtävissä oman paikan 
määrittämistä harjoiteltaessa. Var-
sinaista rastilta toiselle tapahtuvaa 
suunnistamista en ole kuitenkaan 
kokeillut kaikkien näiden vuosien 
aikana. 

Kun sitten keväällä totesin Ke-
säyön marssin muuttuneen päivä-
kävelyksi ympäri Santahaminaa 
ja toisaalta Jukolan viestin olevan 
aivan pääkaupungin tuntumassa, 
heräsi ajatus kokeilla suunnistamis-
ta oikein tosissaan. Samalla vielä 
sain kiertokirjeen, jossa tiedusteltiin 
halukkuutta osallistua piirien yhtei-
seen joukkueeseen. Päätin lähteä 
kokeilemaan, mihin omat taidot riit-
tävät.

Valmistautuminen
Suunnistamista enemmän harrasta-
neet työkaverit suosittelivat ainakin 
muutaman iltarastin käymistä en-

nen varsinaista koitosta. Siinä saisi 
toisaalta tuntumaa, millaista 1:10 
000 kartalla on metsässä liikkua ja 
miten rastit on ”kätketty”, samalla 
tulisi tottumusta metsässä liikkumi-
seen. Kävinkin sitten kolmella ilta-
rastilla touko-kesäkuun taitteessa 
(Helsingin suunnistajien iltarastit 
löytyvät ajo-ohjeiden kera netistä). 
Iltarasteilta ostin myös ainoat väli-
neet, joita arvelin tarvitsevani: kun-
non suunnistajan kengät. Lenkki/
juoksukengillä ei liukkaalla kalliolla 
tai juurten päällä ole turvallista läh-
teä seikkailemaan. 

 Olin vanhasta muistista ajatel-
lut, että 4 km/h on ihan kohtuulli-
nen marssivauhti metsässä, joten ur-
heiluvarusteilla juosten voisi ajatella 
vauhdin olevan hieman reippaampi. 
Jouduin kuitenkin toteamaan, että 
5 kilometrin suunnistusrata vie hel-
posti 1,5 tuntia – erityisesti jos paria 
rastia on haettava 10-15 minuuttia. 
Sen verran hyvin rastit kuitenkin 
löytyivät, että varsinainen pääpon-
nistus ei tuntunut aivan mahdotto-
malta ajatukselta. Itse Jukolaa var-
ten löytyy netistä erinomainen opas 
hakusanoilla ”Jukola opas”

Kohti kisapaikkaa
HRUP/HELRESP joukkue kokoontui 
ensi kertaa yhteen vasta kisapaikalla 
Vantaan Hakunilassa. Siellä olikin 
sitten kaksi konkaria ja viisi ensi-
kertalaista. Omaa jännitystä lisäsi 
se, että olimme viime hetkillä vaih-
taneet juoksujärjestystä ja ankku-
riosuus oli tullut omalle kontolleni. 
Kaiken kaikkiaan Jukolan puitteet 
ovat erinomaiset: kaikessa näkyy 
ammattimainen ote ja valtava kisa-
organisaation tekemä talkootyö. Pai-
kalla Hakunilassa oli ravintola-alue 
olutrasteineen, suihkut, telttasauna, 
ammattitaitoinen infopiste jne. 

 Lauantai-iltana kello 22.30 pie-
nessä vesisateessa lähtölaukaus am-
muttiin (Jukolassa se perinteisesti 
ammutaan) ja ensimmäisen osuu-

den vetäjät lähtivät matkaan. Sitten 
ei muuta kuin omalle teltalle odot-
telemaan tulosten saamista. Netin 
ja tehokkaiden viestipalvelujen an-
siosta oman joukkueen juoksijoiden 
seuraaminen lähes reaaliajassa on 
mahdollista: kaikilla juoksijoilla ole-
va emit – laite antaa väliaikatiedon 
noin kolmen kilometrin välein. Sivu 
päivittyy pienellä viiveellä, mutta 
erinomaisen hyvin pysyimme selvil-
lä, kuinka metsässä olijoiden tilanne 
eteni. 

Lopputulos
Jukolan suunnistusosuudet ovat 
7–15 kilometriä ja huippujouk-

kueilta koko kisaan menee 7,5–8 
tuntia. Tämän vuoden kilpailun 
kovuudesta kertonee, että vain 
voittajajoukkue selvisi alle 8 tun-
nin ajalla (7:56), muuten ”harras-
tajajoukkueista” vain harva saa 
useamman kuin 4 osuutta läpi yön 
aikana. Aamulla kello 9.00 on-
kin yhteislähtö, jossa kaikki vielä 
odottamassa olevat viestinviejät 
pääsevät omille osuuksilleen, jol-
loin siis lähtijöitä on useampi tu-
hat!

 Hyvät uutiset ensin: koko 
HRUP/HRES- joukkue selvisi rei-
tin läpi ilman suurempia vahinkoja 
ja kuuden joukkueen jäsenen tu-

lokset olivat hyväksyttyjä. Omalla 
kohdallani kuitenkin tuli pahem-
man luokan pummi ja väsymys 
yhdistettynä melkoisen kurjaan 
keliin johti keskeyttämiseen. Tuli-
pa koettua että suunnistuksessa ei 
koskaan pidä olettaa liikoja. 

 Vuoden 2013 Jukola järjeste-
tään Jämsässä 15-16.6.2013. Nyt on 
jo hyvä aika aloittaa harjoittelu ja 
ryhtyä kasaamaan uutta joukku-
etta. Luulisi pääkaupunkiseudun 
yli 7.000 reserviläisyhdistyksiin 
kuuluvasta ainakin kaksi joukku-
eellista lähtijöitä löytyvän. Omalta 
osaltani olen valmiina lähtöön, jos 
joukkueeseen vain mahtuu.

Sipoon korpi tutuksi — HRUP/HELRESP joukkue 
Jukolan viestissä 16.—17.6.

 

 

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN  
UUDENMAAN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN 

ELO-LOKAKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT: 
 

25.4.2012   Viestivälinekurssi, Hyvinkää 
8.-9.9.2012   Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) 

kurssi, Karkkila 
8.9.2012   Vihdin kotiseutuharjoituksen ETEVAN 

kurssin kouluttajien valmistava harjoitus, 
Mäntsälä 

14.-16.9.2012   Viestikurssi, Syndalen 
14.-16.9.2012   Muonituskurssi, Syndalen 
14.-16.9.2012   Panssaritorjunta- ja pioneerikurssi, Syndalen 
14.-16.9.2012   Res-Ursus 2012 - marssi, Syndalen 
15.9.2012   EUREF-FIN/MGRS-koordinaatisto- ja 

karttakurssi, Tuusula 
22.9.2012   XII Hiidenmarssi-jotos, Lohja 
5.-7.10.2012   Kotiseutuharjoituksen johtokurssi 

(harjoitusesikunta), Vihti 
5.-7.10.2012   Muonituskurssi, Vihti 
5.-7.10.2012   VAPEPA-etsintäkurssi, Vihti 
6.-7.10.2012   Ehkäise palovaara kodissa, Vihti 
6.-7.10.2012   ETEVAN turvakurssi, Vihti 
6.-7.10.2012   Sähköttä myrskyn silmässä, Vihti 

 
Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla 

www.mpk.fi/Koulutuskalenteri  

 

ETELÄ-SUOMEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN  
HELSINGIN KOTU-YKSIKÖSSÄ JÄRJESTETÄÄN 

ELO-SYYSKUUSSA 2012 SEURAAVAT KURSSIT: 
 

18.8.2012 Perinneasekurssilaisten ammunnat, Iittala 
31.8.-2.9.2012 Kouluttajakoulutuskurssi 
1.-2.9.2012 SRA-kurssi  
2.9.2012 Maastovaellus 1, Nuuksio 
7.-9.9.2012 Kybersodankäynti, erikois, Tampere 
14.-16.9.2012 Gymnasiernas säkerhetskurs,  

Syndalen och Dragsvik 
14.-16.9.2012 Jalkaväen kevytasekurssi, jatkokurssi 
15.9.2012 HRUP Nuorten Upseerien ampumaratapäivä 
21.-23.9.2012 Joukkueen johtajakurssi 
21.-23.9.2012 Komppanian komentopaikka 
21.-23.9.2012 Komppanian tulenjohto 
21.-23.9.2012 Ryhmänjohtajakurssi 
22.-23.9.2012 Reserviläisjohtaja I 
23.9.2012 Perinnekivääri syyskilpailu 
29.-30.9.2012 Intti tutuksi kehitysvammaisille 
29.-30.9.2012 Viestivälineet ja viestittäminen 

Kurssit ovat Santahaminassa, ellei toisin mainita. 

KoTu-ammunnat ovat toisaalla tässä lehdessä. 

Ilmoittautukaa kursseille MPK:n internetsivuilla 
www.mpk.fi/Koulutuskalenteri 

 

Helsingin KoTu-yksikkö järjestää  
Komppania-kurssiviikonlopun  
21.-23.9.2012 Santahaminassa: 

 

(1) Komppanian komentopaikka –kurssi 
- komppanian komentopaikan järjestelyt ja toiminnot 

 

(2) Joukkueen johtajakurssi 
- joukkueen johtajan ja varajohtajan tehtävät 

 

(3) Ryhmänjohtajakurssi 
- ryhmänjohtajan ja ryhmän varajohtajan tehtävät 

 

(4) Komppanian tulenjohtokurssi 
- komppanian tulenjohdon järjestelyt sekä epäsuoran 

tulen ja jalkaväen yhteistoiminta joukkueessa 
 

Taistelulajeina ovat puolustus ja osalla hyökkäys. 
Kursseilla on painopisteenä johtajien toiminta, maastontiedustelu, 

käskyttäminen ja yhteistoiminta.  
 

Ilmoittautukaa kurssille 31.8.2012 mennessä 
MPK:n internetsivuilla  

www.mpk.fi/Koulutuskalenteri 
> Helsinki > Hae kurssin nimen ja ajan mukaan 

 

Lisätietoja:  
Helsingin KoTu-yksikön varapäällikkö Juha Suvisaari  

juha.suvisaari@itella.com 
 

Kurssille valituille ilmoitetaan tarkempi aikataulu ja ohjelma syyskuun 
alussa. 

Piirien yhteinen joukkue osallistui ensimmäistä kertaa Jukolan viestiin.
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Kuuluisaa Erna Retk -kauko-
partiokilpailua ei ainakaan 
tänä vuonna enää järjestetty. 
Kilpailun alkuperäinen 
järjestäjätaho - Viron Erna Selts 
halusi koota kilpailun muistoksi 
mukana olleita ystävällismieli-
seen tapahtumaan, jossa monet 
vanhat tutut tapasivat toisensa 
ja jossa umpire-tehtävissä 
toimineet pääsivät myös 
kilpailemaan joukkueina hieman 
Erna Retkeä leppoisemmissa 
tunnelmissa. 

Teksti ja kuvat: Tatu Korhonen

”ernA KesäPäivät” pidettiin Kroo-
nuklubilla Vanamõisan kylässä 27.-
29.7.-12. Osallistujien leikittäjänä 
ja ystävyyskilpailujen ylituomarina 
toimi Madis Milling. Meelis Rätsep 
toimi juhlateltan ylipäällikkönä. 

 Heti alusta eli vuodesta 1995 al-
kaen ovat lukuisat suomalaisetkin 

toimineet kilpailun toimitsijatehtä-
vissä. Helsingin Sinibaretit olivat 
uranuurtajia, ja mukaan tuli myö-
hemmin muita rauhanturvaajave-
teraaneja Pohjoismaista ja eri puo-
lilta Suomea, varsinkin Tampereen 
suunnalta. 

Vuosien varrella toimitsija- ja 
tuomarijoukko on vaihtunut, mutta 
monet ovat osallistuneet 10 vuoden 
ajan Erna Retken ja talvikilpailu Ut-
ria Dessantin järjestelyihin. 

 Helsingin Maanpuolustuspiiri 
ja Pääakupunkiseudun Rauhantur-
vaajat ry järjesti suomalaisille Erna 
Umpire -veteraaneille mahdolli-
suuden osallistua Erna Kesäpäiville 
järjestämällä MPKY-kurssina Erna 
Umpire Reunion -matkan 26.-30.7.-
12 Viroon. Kurssiretken johtajina 
toimivat Sakari Väliahde ja Jari 
Nisula. Joukkoa oli runsaasti ja mu-
kavaa oli. Tärkeitä kansainvälisiä 
suhteita ylläpidettiin kilpailujen 
puuttumisesta huolimatta. Vaikka 
reissu oli pitkä ja kenttäolosuhteet 
kaikkine vaivoineen ja vastuksi-
neen raskaita, oli tunnelma korke-
alla, kuten oheisista kuvista voi-
daan todeta.

Toisenlainen Erna-retki 2012
Seminaarin lomassa mitattiin nokkeluutta, sotilastaitoja ja -tietoja. Yksi tehtävistä oli miinakentän ylitys.

Madis Milling Kilpailujen päättäjäisissä jaettiin palkinnot.

Telaketjupartio etenee.Pohjoismainen partio esteradalla.
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Vantaan Reserviläiset ry 
tunnetaan pääkaupunkiseudulla 
aktiivisesta ampumatoimin-
nasta. VaRes Cup on neljän 
osakilpailun SRA-cup joka on 
ammuttu jo useiden vuosien 
ajan, edesmenneellä Hyrylän 
varuskunnan ampumaradalla, 
Padasjoella, Lopella ja 12.5.2012 
ensimmäistä kertaa Suomen 
rajojen ulkopuolella Viron 
Tartossa. 

Teksti: Sampsa Olkinuora 

Kuva: Eha Jakobson

Kesällä 2011 JärJestettiin viro-
laisille, Vantaan Reserviläiset ry:n 
jäsenille ensimmäinen SRA-kurssi. 
Kurssille osallistuneet ovat sen jäl-
keen kilpailleet Kaitseliiton tuke-
mana VaRes Cup:n osakilpailuissa 
ja kiinnostus lajiin on ollut suurta. 
Kun vuoden 2012 VaRes Cupin ka-
lenteria suunniteltiin, päätettiin 
yksi osakilpailu järjestää Tartossa. 
Kaitseliiton Tarton Malevan päällik-
kö Janno Rosenbergin myötämieli-
sellä suhtautumisella saatiin suun-
nitelmat löytyä lukkoon ja kilpailun 
valmisteleminen aloitettua.

Rastisuunnittelun tekivät vi-
rolaiset SRA-ampujat ja Suomen 
puolen järjestelyistä vastasi Van-
taan Reserviläiset ry. Hyvissä ajoin 
kaksi kuukautta ennen kilpailua 
julkaistiin kilpailukutsu ja osallis-

tujalista täyttyi nopeaan tahtiin. 
Osallistujille järjestettiin yhteis-
kuljetus perjantaina 11.5 Tallinnan 
satamasta Tarton Malevan uusiin 
tiloihin. Osa kilpailijoista saapui 
omilla autokyydeillä paikanpäälle, 
jossa suoritettiin ilmoittautuminen. 
Anne-Ly Matinheikki ohjeisti kil-
pailijoille miten majoitusalueella 
toimitaan ja miten majoittuminen 
suoritetaan. Perjantai-illan ohjel-
massa oli vielä iltapala sekä Ma-
levan päällikkön tervetuliais- 
puhe. Sen jälkeen oli vielä mahdol-
lista asehuoltoon ja iltatoimiin. 

Lauantaiaamuna maittavan aa-
mupalan jälkeen kerättiin joukko 
kasaan ja siirryttiin kilpailupai-
kalle. Ennen kilpailun alkua al-
lekirjoitettiin juhlallisin menoin 
Vantaan Reserviläiset ry ja Tarton 
Malevan välinen yhteistyösopi-
mus, joka viimeisteltiin ampumalla 
maalitaulut sopimuksen liitteik-
si. Yhteisen lipunnoston jälkeen 
pidettiin kilpailun alkupuhuttelu 
ja sen jälkeen aloitettiin kilpailu. 
Kilpailussa ammuttiin 2 kivääris-
tagea ja 4 pistoolistagea. Kilpailu 
järjestettiin suurella hiekkakuo-
palla, joka tarjosi erinomaiset olo-
suhteet kilpailun järjestämiselle 
ja stagesuunnittelu oli hyödyn-
tänyt maastoa mahdollisuuksien 
mukaan. Erityisesti pitkä kivää-
ristage, jossa liikuttiin laukauk- 
sia säästelemättä sai paljon positii-
vista palautetta. Rastituomareina 
kilpailussa toimivat suomalaiset ja 
toimitsijoina virolaiset hyvässä yh-
teistyössä. Näin virolaiset SRA-am-
pujat saivat erinomaista kokemusta 

kilpailun järjestämisestä ja sen ku-
lusta. Kilpailupaikalle oli järjestetty 
ruokailu ja kahvi, joten kilpailijoille 
oli ns. täysi ylläpito koko viikonlo-
pun ajan Tallinnasta Tartoon ja ta-
kaisin. 

hyvissä AJoin puolenpäivän jäl-
keen saatiin kilpailu päätökseen ja 
suomalaisten osalta voitiin siirtyä 
takaisin yöpymispaikalle peseyty-
mään, noutamaan yöpymistavarat 
ja sen jälkeen yhteiskuljetuksella 
takaisin Tallinnaan. Paluu oli 21.00 
lähtevällä lautalla, joten takaisin 
Suomessa oltiin 23.00 ja sunnun-
taiksi ehti vielä äitienpäivän viet-
toon. Kilpailun johto jäi yhdessä 
virolaisten kanssa purkamaan kil-
pailupaikan ja illalla pidettiin vielä 
purkupalaveri päivän tapahtumista 
ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Hyvin suunniteltu on ¾ tehty. 
Esa ja Anne-Ly Matinheikin kans-
sa alkuvuodesta tehdyt valmistelut 
auttoivat kilpailun järjestämisessä 
ja etukäteen Suomesta lähti kilpai-
lupaikalle vain 6 henkilöä. Torstai-
na tehtiin kilpailupaikalla maansiir-
totöitä ja muokattiin hiekkapenkat 
siten, että kaikki rastit ja sektorit 
saatiin turvallisiksi. Perjantaina ra-
tamestari Timo Vehviläisen johdolla 
rakennettiin staget, apuna Timolla 
oli Suomesta Vesku Murtovaara ja 
paikalliset Erki Vään, Kalev Kop-
pel sekä Ain Ehari työryhmineen. 
Samaan aikaan torstai-iltana ja 
perjantaipäivänä Tarton Malevan 
koulutustiloissa Hannu Ilonummi 
piti ensimmäistä Virossa järjestet-
tyä SRA-kurssia uusille ampujille, 

apukouluttajana Jukka Hopeavuo-
ri. Kurssimateriaali kaikkinensa 
oli käännetty viron kielelle ja se on 
täysin yhtenevä Reserviläisurheilu-
liiton SRA-sääntöjen kanssa. 

Tartossa on tällä hetkellä yli 20 
SRA-kurssin suorittanutta SRA-
ampujaa ja laji on lähtenyt käyntiin 
erinomaisesti. Tartoon on perustet-
tu Eesti Reservväelaste Laskespordi-
klubi joka ylläpitää rekisteriä SRA-
ampujista ja vastaa SRA-toiminnas-
ta Viron puolella. Allekirjoitetun 
yhteistyösopimuksen johdosta tu-
levaisuudessa tullaan järjestämään 
lisää yhteisiä kilpailuita ja Tarton 
SRA-ampujia tullaan näkemään 

seuraavan kerran Lopella 15.9.2012 
VaRes Cup IV osakilpailussa. Kilpai-
lunjohtajana allekirjoittaneella oli 
ilo nähdä kuinka saumattomasti yh-
teistyö sujui kilpailuviikonloppuna 
ja ennenkaikkea nähdä että kilpai-
lijat olivat tyytyväisiä. Tämänkal-
tainen yhteistyö tarjoaa täysin uusia 
ulottuvuuksia kilpailuiden järjes-
tämiselle ja osaltaan myös asettaa 
tavoitteita Suomen SRA-ammunnan 
tulostasolle tulevaisuudessa. Erästä 
pitkänlinjan SRA-kouluttajaa laina-
takseni: ”Ei kyllä ikinä tullut mie-
leen silloin kun aloitettiin että jos-
kus ammuttaisiin SRA:ta Virossa ja 
nyt ollaan täällä”. 

VARES Cup Tartossa

Tulokset VaRes Cup II 2012 – Tarto

Avoin
Hannu Uronen – Vantaan Reserviläiset ry
Peter Kaseva – Espoon Reserviläiset ry
Urmas Peterson - Kaitseliit

Vakio
Lari Manninen – Haminen Seudun Reserviläiset ry
Timo Vehviläinen – Vantaan Reserviläiset ry
Timo Mikkonen – Munkkivuoren Reserviupseerit ry

H50
Ari Juutinen – Mäntsälän Reserviläiset ry
Veijo Ratilainen – Stadin sissit/Helsingin Sissiosasto
Juha Vane – Merireserviläiset ry

Naiset
Jenny Virtanen – Vantaan Reserviläiset ry
Eva Nessler – Kaitseliit

www.vantaanreservilaiset.fi
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lauri väättänen
Kirjoittaja on yleisesikuntaupseeri, joka seuraa 
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta.

Kesä PAlJAsti UUdelleen meidän kesto-ongelmamme eli Ve-
näjä, Venäjä ja Venäjä. Kotoinen puolustusvoimauudistus voi 
myös tulla kesto-ongelmaksi. Toivottavasti suomalaiset varus-
miespalveluksen keskeyttämiset saadaan todella vähenemään. 
Ellei niin sitten tästä asiasta tulee meille uusi kesto-ongelma. 
Vanha kesto-ongelma on maailman kriisit ja siellä erityisesti Lä-
hi-itä.
 Viime syksynä joukko tutkijoita julkisti oman Venäjäraport-
tinsa. Sitä kiitettiin ja sitä moitittiin. Jotkut esittivät tutkimusta 
tilaustyöksi, mutta tosiasia kai on se, että "Venäjän sotilaspoliit-
tinen kehitys ja Suomi" kirjoittajina Stefan Forss, Lauri Kiianlin-
na, Pertti Inkinen ja Heikki Hult, on täyttä asiaa.

venäJä-AsiAA AvAsi lisää KenrAAli Makarovin kesäkuinen 
esitelmä Helsingissä ja siihen liittynyt korkean tason keskustelu. 
Mukana keskusteluissa olivat myös Suomen ja Venäjän presi-
dentit.
 Venäjällä on oma linjansa ja Suomen linjakin on oma, vaikka 
sen tarkempi kuvaaminen jäikin vähän kesken. Ainakaan minul-
le ei selvinnyt mikä oli lopputulos presidenttikeskustelujen jäl-
keen.
 Suomen ulkopoliittisen johdon linjaus on ollut selkeä. Emme 
ole nyt hakemassa jäsenyyttä sotilasliitto Natossa. Venäjällä asi-
aa ei ole ymmärretty tällä tavalla ja siksi kuulimme Makarovin 
puheen ja presidentti Putinin lisäkommentit. Jotain uutta Venä-
jä-asiassa saatamme kuulla jossain vaiheessa.
 
sUomAlAinen sotAväKi ha-
kee uutta asentoa. Ilman suu-
rempaa nurinaa ovat sotilaat 
taas kerran hyväksyneet po-
liitikkojen ratkaisut. Usealta 
taholta on kerrottu, että so-
taväen uudistus on ollut tar-
peellinen. Nyt siihen on 
liittynyt erittäin merkittävä 
määrärahaleikkaus. Uskoisin, 
että tästä selvitään, mutta so-
peutumista tarvitaan.
 Pahempi asia on sotaväel-
le sen tärkein osanen eli suo-
malainen mies. Reserviemme 
kunnosta tai oikeastaan kun-
non puutteesta on puhuttu 
pitkään. Aikaisemmin ikä-
miessarjalaiset olivat sodan 
ajan puolustusvoimien mer-
kittävin osa. Nyt kun joukkoja vähennetään niin alle 35-vuotiai-
den kunto ei ole ollenkaan riittävän hyvä. Pettääkö kunto soti-
lailla samalla tavalla kuin Lontoon olympiakävijöillä?

tätäKin hUolestUttAvAmPAA on tilanne kutsunta- ja palvelus- 
ikäisten miesten kohdalla. Uutiset joukko-osastoista palveluk-
sensa keskeyttäneiden osalta ovat kohahduttaneet monenkin lu-
kijan mieliä. Eikö meidän poikamme enää pärjääkään?
 Kutsuntauudistuksella sotaväki pyrki karsimaan palveluk-
seentulijoiden joukosta todennäköiset palveluksenkeskeyttäjät. 
Eli kruununraakkeja tuli entistä enemmän, mutta tämäkään ei 
ole pudottanut riittävästi keskeyttämisprosenttia.
 Nuorten miesten fyysisen kunnon heikkoudet on tunnettu 
tosiasia, mutta nyt vihdoin pitää tunnustaa sekin, että kaikilla ei 
myöskään henkinen kantti kestä. Tämäkö on se joka loppujen lo-
puksi lopettaa Suomessa yleisen asevelvollisuuden?

lähi-itä on ollUt meidän AiKAmme kesto-ongelma. Eikä ole 
nähtävissä merkkejä paremmasta tulevaisuudesta. Alueen le-
vottomuudet muodostavat kasvualustan myös terrorismille. 
Monessa paikassa koulutetaan tulevia terrori-iskujen tekijöitä. 
Poliittiset erimielisyydet löytävät monille johtajille myös uusia 
iskukohteita.
 Lähi-idässä on öljytulojen johdosta myös riittävästi varalli-
suutta kehittää tavallisen aseterrorismin rinnalle uusinta tek-
nologiaa hyödyntäviä muotoja. Milloin heräämme siihen, että 
Lähi-itä muodostaa meille merkittävän kyberuhan?
 Syyriassa käydään sisällissotaa elokuussa 2012. Missä puh-
keaa seuraava Lähi-idän kriisi? Pallo on suurvalloilla. YK:n tur-
vallisuusneuvoston on kannettava vastuunsa maailman rauhas-
ta. Kinastelujen on loputtava.

Kolumni

Ongelmia riittää

suomalainen sota-
väki hakee uutta 
asentoa. ilman 
suurempaa nurinaa 
ovat sotilaat taas 
kerran hyväksyneet 
poliitikkojen 
ratkaisut. Usealta 
taholta on kerrottu, 
että sotaväen 
uudistus on ollut 
tarpeellinen. 

Teksti ja kuvat: Hans Gabrielsson

töölön reserviUPseerit isän-
nöivät 8.-10. kesäkuuta järjestet-
tyä suomalais-virolaista teema-
tapahtumaa, jonka osasuorituk-
seen kuului läntiseen Helsinkiin 
suuntautunut jalkamarssi. Hy-
väksytylle marssisuoritukselle 
oli asetettu 20 kilometrin mini-
mivaatimus.

Aiempina vuosina Tuusulan 
ja Vantaan Kesäyön marssita-
pahtumissa rutinoituneet jouk-
kueet selvisivät urakasta kiitet-
tävästi.

Töölöntorilta alkanut marssi-
reitti kulki Jätkäsaaresta Lautta-
saareen ja sieltä edelleen muita 
saaria kiertäen takaisin Töölöön.

Reitin varrella annettiin kevyt 
tietoisku alueen historiasta ja 
mielenkiintoisista maanpuolus-
tukseen liittyvistä kohteista.

Virosta tapahtumaan osallis-
tunut 10 hengen maanpuolus-
tusväestä koostunut joukkue oli 
varsin otettu Helsingin ydinkes-
kustan lähialueiden monimuo-
toisuudesta. 

Ammunta virolaisten 
juhlaa
Ennen marssia testattiin osal-
listujien ampumakunto palve-
lusaseilla Töölön Luolassa ja 
seuraavana päivänä ilma-aseilla 
HRUP:n majalla Spjutsundissa.

Virolaiset veivät tänä vuonna 
niukan voiton joukkue- ja henki-
lökohtaisessa sarjassa.

Säännöllisen harjoittelun 
tuoma rutiini korostui tässäkin 

tapahtuman osa-alueessa.
Isännät lupasivat marssia 

tulevana vuotena mahdollisen 
ammunnan tappion jälkeen lisä-
kilometrin jokaisesta hävitystä 
ammuntapisteestä.

Toivottavasti visio ei toteudu, 
sillä marssi Töölöstä Inkooseen 
on melko haastava.

Parhaat ampujat palkittiin 
perinteen mukaan ja kaikki 
marssiin osallistujat saivat asi-
aan kuuluvan kunniakirjan en-
simmäisestä 8 Sillan marssista.

Liittoutumattomuus 
puhutti
Vierailuohjelmaan merkitty  
luento Suomen reserviläistoi-
minnan nykytilanteesta perut-
tiin yhteispäätöksellä ja samal-
la päätettiin vaihtaa ajatuksia 
Venäjän asevoimien päällikön, 
kenraali Nikolai Makarovinin 
5.6. esittämistä näkemyksistä 
Venäjän etupiireistä.

Makarov on virolaisille hy-
vinkin tuttu, sillä hän komen-
si Venäjän Itämeren laivaston 
maihinnousujoukkoja vuodesta 
1998 lähtien.

Vieraita kummastutti suo-
malaisten Nato-kammo yleisellä 
tasolla. Heidän näkemyksensä 
mukaan Suomen kansanta-
louden selkärankana toimivan 
tuonnin ja viennin meriliikenne 
on hyvin häiriöherkkä.

Merelliseen saartoon tai lii-
kenteen totaaliseen sulkuun 
Suomen voimat eivät pysty yk-
sin vastaamaan.

Mahdollisen kriisin vallitessa 

lienee myöhäistä hakea tukea 
ulkopuolelta, sillä Naton jäse-
neksi hyväksyminen vaatii kaik-
kien jäsenvaltioiden yksimieli-
sen päätöksen.

Synkimmän arvion mukaan 
Suomi tulee saamaan lähimmän 
kolmen vuoden aikana Venäjäl-
tä kumppanuussopimusehdo-
tuksen, jonka nojalla Venäjän 
Itämeren laivasto takaa ”vapaan 
liikkumisen Itämerellä sopimus-
kumppaneille”.

Asiantuntevana skenaario-
na esitetty eteläisen naapurin 
uhkakuviin perustuva tilanne-
kuvaus herätti runsaasti keskus-
telua.

Jatketaanko ensi vuonna?
Nyt nopealla aikataululla toteu-
tettu antoisa tapahtuma onnis-
tui varsin hyvin. 

Töölön Reserviupseereiden 
resurssit riittävät muutaman 
kymmenen osallistujan tapahtu-
man järjestelyyn.

Olisiko kokemuksesta pientä 
siementä vaikka piirin toimesta 
järjestettävään ”Stadi tutuksi 
marssiin”, jonka reitit kulkisivat 
kaupunginosittain eri vuosina?

Helsinki tarjoaa mainiot ul-
koilureitit eripuolilla ja piiriin 
luottamustehtävissä riittää aktii-
vista nuorta väkeä tapahtuman 
toteutukseen.

Töölön edustajat ovat mah-
dollisen laajemman marssita-
pahtuman tukijoina ja vetovas-
tuuseen jäädessään esittävät nyt 
jo kutsun muiden kerhojen jäse-
nille seuraavaan marssiin.

Helsinki tutuksi kuntoillen
8 Sillan marssi onnistui mainiosti
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Teksti ja kuvat: Heikki Valkonen

tämänvUotinen pioneerijotos 
pidettiin täysin uudessa ympäris-
tössä Panssariprikaatin tukemana, 
Parolannummella 28. - 29.7.2012. 
Tuki olikin runsasta ja panssareita 
päästiin näkemään moninkertaises-
ti koko omaan inttiaikaan verrat-
tuna. Jotoksella ei yllätyksiä ollut, 
perustoimintaa oli paljon. Yleisre-
serviläistiedoilla pärjäsi aika hyvin 
ja edellisiltä jotoksilta oli tarttunut 
yhtä jos toistakin tiedonmurua, 
joita saattoi hyödyntää. Tuloksena 
partiollamme oli toinen sija, mutta 
parasta oli runsas osanotto, 18 par-
tion kisatessa 3-5 henkisillä joukku-
eilla.

Parolan läheisyys vaikutti sii-
hen, että ehdimme aamulla paikan 
päälle - kunhan heräsimme 04:40 
ja aloitimme partion noudot kotio-
velta ennen suuntaamista Parolaan 
kahdeksaksi. Varustaminen sujui 
ihailtavalla rutiinilla ja 20 minuuttia 
liikkeelle lähdöstä meillä oli kaikki 
varusteet kuitattuna ja saatoimme 
siirtyä vaihtamaan vaatteita Pans-
saripioneerikomppanian tiloihin. 
Alkupuhuttelu auditoriossa toi 
perustietoja harjoituksesta, varo-
määräykset kaikille kerralla sekä 
pioneeritarkastajan terveiset ja 
toivotukset rehdistä ja mukavasta 
kamppailusta.

Sää oli kuin morsian, kuuma ja 
tulinen. Hiki alkoi norua selkämyk-
sestä ahtautuessamme maastokuor-
ma-auton istuinhärveliin, jollaisessa 
olin istunut viimeksi Linnanmäen 
hurjimmissa laitteissa. Ampumara-
dan maastossa saimme maukkaan 
lasagnelounaan pönttöruokailuna 
sekä lastentarhan eväspussit päiväl-
liseksi. Ammunta eteni normaaliin 
rauhalliseen tahtiin ja jo tässä vai-

heessa alkoivat puheet aikataulusta 
jälkeen jäämisestä. Sitä ei tosin voi 
millään saada kiinni juoksemalla tai 
hötkyilemällä. Aiemmin tehdyt lin-
janvedot ja aikataulutus määräävät, 
ei laukausten määrä tai sekuntien 
nipistäminen enää tässä vaiheessa.

Kohdistuslaukausten jälkeen 
vaihdettiin viereiselle radalle am-
pumaan kymmenen laukauksen kil-
pasarja, josta parhaan keskiarvon 
saanut partio sai 20 pistettä ja huo-
noin 2. Huomasi, että helle haittasi 
jo tässä vaiheessa ja pari kunnon 
kulausta vettä toi hieman helpotus-
ta keskittymiskykyyn. Laukaukset 
vaeltelivat silti luvattoman paljon, 
mistään kunnon kasasta ei voinut 
puhua. Onneksi kohdistus oli sen-
tään onnistunut. Viimeisenä am-
muntana oli falling plate -kisa, jossa 
mahdollisimman vähillä patruunoil-
la piti kaataa neljä pleittiä.

Seurasi taas kuorma-autokyyti 
ensimmäiselle rastille, joka meil-

lä oli numero kuusi. Kukin partio 
heitettiin eri rastille, josta jatkettiin 
numerojärjestyksessä kiertämis-
tä. Näin kaikille tuli samat rastit, 
joissain vaiheessa iltaa. Pääsimme 
ensimmäisten joukossa liikkeelle, 
joten viimeiseltä rastilta meidät 
heitettiin pimeän laskeuduttua kor-
kealla harjulla sijainneelle majoi-
tusalueelle, josta meillä oli aitiopai-
kat ihailla yön ennätyssalamointia. 
Vähän meni haahuiluksi, kun ai-
noa varma tieto oli että sotilasko-
tiauto seisoi vieressä ja sieltä sai  
mouruavaan mahaansa täytettä 
sekä päivän mittaan yltyvään neste-
hukkaan lääkettä. Iltapala- ja aamu-
palaeväspussien jaosta alkoi tihkua 
tietoa pätkittäin, samoin pitkällisen 
etsiskelyn jälkeen löysimme oman 
telttamme. Se piti vielä pystyttää 
ennen iltapesua kenttäpulloista 
ja makeita unia. Osa jätti unet vä-
hemmälle saapuessaan juuri ennen 
aamun valkenemista majoitukseen. 
Osa rasteista oli saattanut tuntua 
haastavilta täydellisessä pimeydessä 
suoritettuna – toivottavasti virheet-
kään eivät näkyneet pimeässä.

Aamusta partiot lähtivät nume-
rojärjestyksessä suunnistusosuu-
delle, jonka varrella oli puolenkym-

mentä lyhyttä tehtävärastia sekä 
pikataival, jossa panssariuraa pitkin 
piti viedä ammustäydennystä pans-
sarivaunuille. 13 kilon murkula ei 
paljoa vaikuttanut menoon, sillä jo 
eilen täyspakkauksen kanssa koko 
päivän paarustaessa pahimmat 
juoksuhalut olivat valuneet hien 
mukana historiaan. Pinnistimme 
tosin kasarmin pihoilla juoksuun, 
kun pari komppaniaa varusmiehiä 
oli järjestäytymässä pihalla palve-
lukseen.

Jotoksen parasta antia oli näh-
dä oikeita vaunuja. Niitähän oli 
valikoimissa vaikka minkälaisia. 
Pääsimmepä ampumaan harjoitus-
Apilaksella oikeaa liikkuvaa maalia 
sekä merkitsemään siltavaunulle yli-
menokohtaa. Pääsimme myös koke-
maan, miten käskynanto MTLB-vau-
nun sisällä ei ole aivan haasteeton-
ta, kun energiatasot ovat nollassa ja 
kuulonymmärrys laskenut merkittä-

västi. Käsi totteli vielä viedessä tela-
miinoja tieuralle. Päivällä pääsimme 
tekemään suojelutoimintaa käytän-
nössä, kerrankin 1:1. Maastokuor-
ma-auto piti puhdistaa kemiallisista 
taisteluaineista. Kuorma-autoa piti 
ajattaa oikeilla käsimerkeillä ja suih-
kuttaa puhdistuskemikaalia tasai-
sesti joka puolelle, ennen vesipesua 
paloletkuilla. Tämä kaikki siis kaa-
suhälytysvarustuksessa, eli nasse 
päässä ja mahdollisimman suojaa-
vat varusteet päällä - kesähelteessä. 
Mutta silti, paras rasti.

Kiitokset järjestäjille rasteista, 
Panssariprikaatille tuesta sekä muil-
le kisapartioille kovasta vastuksesta. 
Toivottavasti ensi vuonna Keuruulla 
kisattavaan jotokseen lähtee pää-
kaupunkiseudulta vielä useampia 
pioneerihenkisiä partioita ja hake-
vat voiton kotiin.

Ilmoittautuminen huhtikuussa: 
www.pioneeriaselajinliitto.net

Panssaripataljoona 
hyökkää aina!
Pioneeri– ja Suojelujotos PANSSARI 2012

    
 

 

 
   
 

 

KOTU-KOULUTTAJIEN KENTTÄLÄÄKINTÄKURSSI 

KURSSI NRO. 0400 12 12083 

26.-28.10.2012 SANTAHAMINA, HELSINKI 
 

 Räätälöity kurssi kaikille eri kursseilla toimiville johtajille, vääpeleille ja 
kouluttajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille 
 

 Viikonloppu sisältää teoriaa ja harjoituksia 
 

 Antaa perusvalmiuksia toimia rauhanajan kurssien ensiaputilanteissa ja 
kenttähygieniassa, sekä esittelee perusteet myös sodan ajan kenttälää-
kinnän ja taisteluensiavun (TCCC) toimintaan 
 

 Kaikki kouluttajat terveydenhuollon ja ensihoidon ammattilaisia 
 

 
Lisätietoja: kurssin johtaja Janne Kuloheimo, janne.kuloheimo@gmail.com, 050 5703335 
 
Ilmoittautuminen: www.mpk.fi > Koulutuskalenteri > Koulutus piireittäin > Hae: 0400 12 12083 
 
Kurssille valituille ilmoitetaan tarkempi ohjelma ja aikataulu lokakuun alussa. 
 
Kurssilla mahdollisuus suorittaa Punaisen Ristin Hätäensiapu 4h tai päivittää voimassa oleva En-
siapu 1 tai 2 seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Lisätietoja ea-kurssiasioista: Heikki Pietilä, heik-
ki.pietila@gmail.com, 0400 512244 

 
 

 
 
  
 
  

yleisreserviläis-
tiedoilla pärjäsi 
aika hyvin ja 
edellisiltä jotok-
silta oli tarttunut 
yhtä jos toistakin 
tiedonmurua, 
joita saattoi 
hyödyntää. 

Eräällä rastilla merkittiin siltavaunulle ylimenokohta.

Suojelurastilla harjoiteltiin toimintaa suojanaamarin kanssa.
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Uusi teos täydentää Santahami-
nan historiasarjan

Teksti: Veikko Luomi 

Kuvat: Kirjasta

nyt ArvioitAvAnA oleva teos päät-
tää Maanpuolustuskorkeakoulun 
kustantaman kolmiosaisen kirjasar-
jan Santahaminan sotilassaaresta. 
Edelliset kirjat olivat Santahamina 
– Viaporin linnoituksen itäinen luk-
ko, joka paneutui Santahaminan 
vanhempaan historiaan ja auto-
nomian aikaan sekä Santahamina 
– Sotilassaaren luontoaarteet, joka 
kertoo Santahaminan kehittymises-
tä nykymuotoonsa. 

Kirjan tekijä on sotahistorioit-
sijana sekä Santahaminan tutkija-
na ja dokumentoijana ansioitunut 
yleisesikuntaeverstiluutnantti Jar-
mo Nieminen, joka on palvellut 
mm. Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotahistorian laitoksen johtajana. 
Helsingin Reservin Sanomien luki-
jat muistanevat Niemisen myös hä-
nen vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen liittyvästä toiminnastaan.

Sinivalkoisen saaren teema on 
nimensä mukainen, Santahamina 
Suomen itsenäisyyden aikana. Pää-
luvut jakavat sisällön itsenäisyyden 
alkuaikaan, sotiin, siirtymiseen kyl-
mästä sodasta nykyhetkeen sekä 
Santahaminan tulevaisuuteen. Va-
ruskunnan ja muun yhteiskunnan 
suhteista on oma lukunsa.

ensimmäinen PäälUKU kertoo 
yksityiskohtaisesti Santahaminan 
merkityksestä nuoren, itsenäisen 
maan puolustuskyvyn kehittämisel-
le. Kaikki puolustushaarat ja useim-
mat aselajit kokeilivat, kehittivät ja 
kouluttivat Santahaminassa. Myös 
”nuoret” toimialat olivat mukana: 
ilmailuvoimat, miinanheittäjät, kipi-
nälennätin ja hyökkäysvaunut olivat 
tuon ajan sanastoa. 

Sotia edeltäneen toiminnan 
tulosten käytännön koe alkoi 30. 
marraskuuta 1939, kun Neuvosto-
Venäjän joukot ylittivät valtakunnan 
rajan maalla, merellä ja ilmassa. 
Santahaminakin joutui hyökkäyk-
sen kohteeksi heti sodan alkamis-
päivänä, kun 12 neuvostovenäläistä 

pommikonetta hyökkäsi kello 10.45, 
suomalaistappiot olivat muutamia 
kaatuneita ja rakennusvaurioita. 

teos AntAA selKeän käsityksen 
sotilastoiminnasta Santahaminassa 
niin talvi- ja jatkosodan kuin väli-
rauhankin aikana. Myös santahami-
nalaisten joukkojen osallistuminen 
rintamapalvelukseen tulee käsitel-
lyksi.

Sodan jälkeisestä ajasta kertova 
pääluku sisältää paljon kiinnostavaa 
asiaa, joka lienee useimmille luki-
joille uutta. Suomen puolustuksen 
siirtyminen ohjuskauteen tapahtui 
paljolti juuri Santahaminassa. Sa-
laamissyyt johtivat paitsi niukkaan 
tiedotukseen myös ainakin lievään 
disinformaatioon. Ohjushuoltolassa 
tehtiin muutakin kuin huoltotoimia.

Laajalti tuskin tiedetään sitä-
kään, että Santahaminasta tuli Hel-
singin ilmapuolustuksen kulmakivi, 
kun alueilmatorjunnan ohjusval-
miuspatteri sijoitettiin saaren etelä-
osiin kantalinnoitteisiin 1980-luvun 
alussa. Santahamina oli – ja on yhä 
– sijainniltaan hyvä tuliasema-alue, 
jolta tuli saadaan nopeasti pää-
kaupunkia uhkaavaan kohteeseen. 
Nieminen kuvaa valmiuspatterin 
vaiheet niin kuvin kuin yksityiskoh-
taisin tekstein.

Ilmatorjuntaohjusyksikön ja ”oh-
jushuoltolan” lisäksi olivat kylmän 
sodan aikaisia hiljaisia toimijoita 
Santahaminassa radiotiedustelu-

asema ja ”lennonvarmistusasema”, 
joiden tehtävistä, sijainnista ja val-
miudesta ei ulkopuolisille kerrottu. 
Myös nämä laitokset ja niiden toi-
minta käsitellään Jarmo Niemisen 
teoksessa.

Omana alalukunaan on Santaha-
mina ja Helsinki kylmän sodan kar-
toissa. Luku esittelee Neuvostoliiton 
asevoimien yleisesikunnan karttoja 
vuodelta 1989. Kirjassa on julkaistu 
näköispainoksena useita karttaleh-
tiä, joille on merkitty Helsingin alu-
een sotilaallista merkitystä omaavia 
kohteita kymmenittäin. Vaikka nyt 
julkaistavien karttojen laatiminen 
on suurvallan normaalia toimintaa, 

ovat ne yllättäviä ja ehkä osaa lu-
kijoista järkyttäviäkin kertoessaan 
omaa kieltään imperiaalisen ja im-
perialistisen naapurimaan toimista 
ajalta, jolloin keskinäisen ystävyy-
den ja rauhanomaisen rinnakkai-
nelon takeena olivat sopimukset ja 
kommunikeat veljenmaljojen kera.

Kirjaa lukiessa on pidettävä mie-
lessä, että Suomen ja erityisesti pää-
kaupunkiseudun sotilaspoliittinen 
asema muuttui toisen maailmanso-
dan ja teknisen kehityksen myötä 
siten, että nopea ja yllättävä strate-
ginen isku pääkaupunkiin oli mah-
dollinen. Isku on nykyisinkin mah-
dollisuuksien rajoissa.

SANTAHAMINA

Maanpuolustuskorkeakoulu
Försvarshögskolan

Puolustusvoimat
Försvarsmakten

Helsingin taistelujen jälkeen saksalaiset ottivat Santahaminan haltuunsa 
huhtikuussa 1918. Suomenlinnaan, Santahaminaan ja Katajanokalle 
perustettiin vankileirit. Vainajia riitti Santahaminan hiekkaan. Vankileirien 
ja hautausmaiden synkeät tarinat haudattiin pitkäksi aikaa. 

Saarella toimi saksalaisia, ranskalaisia ja englantilaisia neuvonantajia, 
syntyi suuri suomalainen varuskunta, jonka alkuajan tehtäviä oli Sörnäisten 
valtaaminen. Helsingin ensimmäinen maalentokenttä oli Santahaminassa. 
Saarella korjattiin lentokoneita ja rakennettiin radiolaitteita sekä 
vastattiin Suomen ulkomaan radioyhteyksistä. Suomen ensimmäiset 
panssarivaunut harjoittelivat Saharassa. Santahaminan ilmatorjuntayksiköt 
olivat ratkaisevassa asemassa torjuttaessa Stalinin Helsinkiin suuntaamat 
suurpommitukset helmikuussa 1944. 

Vuosikymmenien aikana saarella on toiminut kymmeniä joukko-
osastoja ja laitoksia. Siellä on koulutettu satoja tuhansia sotilaita. 
Santahaminan varuskunnan tehtävä on edelleen suojata valtakunnan 
rajalla olevaa Helsinkiä. Santahamina on myös Helsingin eteläisin 
kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään ja opiskellaan. 

Kolmen vuosikymmenen arkistojen selvittämisen ja verkosto-
työskentelyn tuloksena syntynyt kirja on tietopaketti ja jännityskertomus 
Suomen sotilashistoriasta. Kirjassa on paljon uutta ja hätkähdyttävää tietoa 
sekä yli 400 historiallista kuvaa ja karttaa. Mukana ovat myös vuoden 
1989 neuvostoliittolaiset sotilaskartat Helsingistä sekä kuvitetut artikkelit 
pääkaupungin ohjuspuolustuksesta kylmän sodan aikana. Salaperäisen ja 
puomilla suljetun Santahaminan tulevaisuudesta ollaan montaa mieltä. 
Kirja tarjoaa ainutlaatuista taustatietoa Santahamina-keskusteluun.

S I N I V A L K O I N E N  S A A R I
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J A R M O  N I E M I N E N

Osuma tornissa.
Raskaan kertasingon 

ontelokranaatti 
on räjähtänyt 

maalivaunussa. 
Santahaminan 

taisteluampumarata 
23.5.2011.

– Sinivalkoinen saari
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ISBN 978-951-25-2360-3

Santahamina –  
sinivalkoinen saari

Jarmo niemisen 
uunituore kirja 
kertoo elävästi 
itsenäisyyden ajan 
santahaminasta. 
teoksessa on 
runsaasti uutta 
tietoa saaren 
merkityksestä 
pääkaupungin 
ja koko maan 
turvallisuudelle. 
sitä voi suositella 
maanpuolustusväen 
luettavaksi, sanoo 
kirjaan jo ennakkoon 
perehtynyt veikko 
luomi.

SANTAHAMINA

MaanpuolustuskorkeakouluFörsvarshögskolan

PuolustusvoimatFörsvarsmakten
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työskentelyn tuloksena syntynyt kirja on tietopaketti ja jännityskertomus 

Suomen sotilashistoriasta. Kirjassa on paljon uutta ja hätkähdyttävää tietoa 

sekä yli 400 historiallista kuvaa ja karttaa. Mukana ovat myös vuoden 

1989 neuvostoliittolaiset sotilaskartat Helsingistä sekä kuvitetut artikkelit 

pääkaupungin ohjuspuolustuksesta kylmän sodan aikana. Salaperäisen ja 

puomilla suljetun Santahaminan tulevaisuudesta ollaan montaa mieltä. 

Kirja tarjoaa ainutlaatuista taustatietoa Santahamina-keskusteluun.
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23.5.2011.

– Sinivalkoinen saari
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ISBN 978-951-25-2360-3

Jarmo nieminen: santahamina 
– sinivalkoinen saari, maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotahistorian 
laitoksen julkaisusarja 2 n:o 19

ISBN 978-951-25-2360-3, 400 sivua,  
runsas kuvitus.

Santahaminassa sijaitsi kylmän sodan aikaan ilmapuolustuksen "lennonvar-

mistusyksikkö". Philipsin SGR-110 -valvontatutkaan oli liitetty edessä näkyvä 

VRRVI-näyttölaite. Näyttölaitteen oikealla oikealla puolella oli korkeudenmittaus-

tutka SGR-109:n korkeuden mittausnäyttölaite ja sen päällä korkeusantennin 

ohjausyksikkö. 

Suomen ilmavoimien juuret ovat Santahaminassa. "Saharaa" on käytetty myös kiitoratana, joka palveli myös itsenäisyyden 

alun siviililentoliikennettä.Vänrikki Tauno Hanell lähdössä koelennolle Nieuport 17:llä vuonna 1920.
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Kirjan viimeinen osa käsittelee 
Santahaminan tulevaisuutta. Se si-
sältää useiden poliitikkojen, sotilai-
den sekä Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston päällikön tuoreet 
haastattelut.

Vaikka kaikkea on jo kuultu ja 
nähty, jaksavat poliitikkojen lausun-
not yhä yllättää lähes täydellisellä 
sotilaallisella asiantuntemattomuu-
dellaan. Koska kyse on myös paitsi 
kunnallis- myös valtakunnan huip-
pupoliitikoista, on oletettava, että 
sama asiantuntemattomuus on läs-
nä milloin missäkin maanpuolustus-
ta koskevassa päätöksenteossa.

Vihreiden keskeinen teoreetikko 
Osmo Soininvaara toistaa haas-
tattelussaan jo aiemminkin esittä-
mänsä, jonka mukaan ”eräs korkea-
arvoinen sotilashenkilö kertoi, ettei 
kukaan ole niin hullu, että tekisi 
sodan ajan muodostelmia Santa-
haminassa”. Tämän Soininvaara 
on ymmärtänyt niin, että saaressa 
[muka] perustettavat sodan ajan 
joukot ovat jo valmiiksi motissa. Lie-
nee kuitenkin niin, että Soininvaa-
ralle on yritetty selittää, että jopa 
sotilaat ymmärtävät Santahaminan 
olevan saari ja että kriisiajan joukot 
on harkituilta osiltaan suunniteltu 

perustettavaksi ja niiden materiaali 
varastoivaksi aivan muulla kuin saa-
rella. Mutta tähän Soininvaaran aja-
tus ei ole yltänyt, vaan hän esittää 
asian ikään kuin sotilaatkin pitäisi-
vät Santahaminaa mahdottomana 
varuskuntapaikkana.

Kaupunginvaltuutettu, eduskun-
nan puhemies Eero Heinäluoman 
haastattelussa korostuu ampuma-
toiminta ja niin ampumatoimin-
nan kuin Kaartin Jääkärirykmen-
tin siirtäminen Itä-Uudellemaalle. 
Maanpuolustuskorkeakoulu voisi 
hänen mukaansa kyllä jäädä. Millä 
rahoilla rykmentin siirto tapahtui-
si ja ”tarvittavien kaupunkisodan 
harjoittelualueiden” rakentaminen 
tapahtuisi, ei selviä haastattelusta, 
vaikka Heinäluoma esittääkin, että 
uusi varuskunta rakennettaisiin 
puolustusvoimien Santahaminasta 
saamalla maanarvokorvauksella. 
Heinäluomalle ei liene selvinnyt se-
kään, mitä rykmentin koulutusmah-
dollisuuksille merkitsisi siirtyminen 
kauas todellisilta kohteilta, joissa on 
suorituskyvyn vuoksi välttämätön-
tä harjoitella. Tuskin Heinäluoma 
kuitenkaan tarkoittaa esimerkiksi 
harjoitusmetrotunneleiden ja muun 
harjoitustunneliverkoston rakenta-
mista Helsingin ulkopuolelle.

Helsingin johtotehtävissä kauan 
toiminut ulkoministeri Erkki Tuo-
mioja ei yllätä: sotilaat on hänen 
mukaansa alun perin sijoitettu San-
tahaminaan työkansan kurissapi-
tämiseksi. Santahaminan suurelta 
osin 1910-luvulla tehdyllä rakennus-
kannalla ei siis liene ollut mitään 
merkitystä, kuten ei silläkään, että 

Kallion, Vallilan ja Sörnäisten väkeä 
olisi ollut aikanaan paljon helpompi 
kurittaa Kruununhaassa sijainneilta 
Uudenmaan ja Kaartinkaupungissa 
olleilta Kaartin kasarmeilta kootta-
villa joukoilla. Tuomioja käy selvästi 
”edellistä sotaa”, jolloin suurvallan 
isku Helsinkiin oli huomattavasti 
vaikeampi toteuttaa kuin nykyisin. 
Näkemys ilmenee selvästi Tuomio-
san käsityksestä, ettei Santahamina 
olisi ”strateginen paikka”.

Täysin erilaisia ajatuksia Santa-
haminan tulevaisuudesta esittävät 
puolustusministeriön kansliapääl-
likkö, kenraaliluutnantti Arto Räty 
ja puolustusvoimien operaatiopääl-
likkö, kenraaliluutnantti Mika Pel-
tonen. Esille tulevat muun muassa 
valtiojohdon, johtamisjärjestelmien, 
valtakunnallisten viestikeskusten 

ja lentokenttien suojaaminen, pää-
kaupunkiseudun logistiikkakeskus-
ten merkitys koko maalle, erityisesti 
elintarvikehuollolle, ja luonnolli-
sesti myös seudun miljoonan asuk-
kaan turvaaminen. On harmillista, 
että kenraalien mielipiteet eivät ole 
useammin ja laajemmin esillä; kan-
salaisten olisi syytä tietää muutakin 
kuin se, että puolustusvoimat kou-
luttaa varusmiehiä 6…12 kuukau-
den ajan. 

Helsingin kaupunkisuunnittelu-
viraston päällikkö Tuomas Rajajär-
vi ja kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Risto Rautava suhtautuvat 
haastatteluissaan kovin epäillen sii-
hen, että Helsingin asunto-ongelma 
ratkeaisi Santahaminalla. – Santa-
hamina menee hukkaan rakenta-
malla, lausuu Rajajärvi.

Jarmo Niemisen tekemät ja kir-
jassaan julkaisemat haastattelut 
ovat terveellistä luettavaa monella 
tapaa.

Teoksen runsas kuvitus on hy-
vätasoinen. Kuvat keventävät lu-
kemista, joka on sikälikin helppoa, 
että tekstin jaottelu asiakokonai-
suuksiin, lukuihin ja kappaleisiin on 
onnistunut. Teksti on pääosin hyvää 
suomea. Valitettavasti kuvatekstei-
hin ja joihinkin otsikoihin on jäänyt 
muutamia kiusallisia virheitä. Noin 
esimerkkinä on Škodan Pilsenin teh-
taasta (Škodovy zàvody, Plzen) on 
syntynyt kummallinen Sodovy zavo-
vody, Plezen. Kokonaisuus ei näistä 
lapsuksista kuitenkaan kärsi.

Kirja sopii erinomaisesti maan-
puolustusväen ja Santahaminasta 
kiinnostuneiden luettavaksi.

YK-miehet toivat Siinailta kokonaisen, ampumakuntoi-
sen, neuvostoliittolaisen panssarintorjuntaohjuksen 
Suomeen vuonna 1975. Kyse oli silloin huippumoder-
nista lankaohjattavasta ohjuksesta, jonka tyyppinimi 
oli 9K111-1 Konkurs (Nato-nimeltään AT-5 Spandrel) Oh-
juksen kehitystyö oli aloitettu Neuvostoliitossa vuonna 
1962. 
 Konkurs suunniteltiin erityisesti ajoneuvoalustai-
seksi panssarintorjuntaohjukseksi, mutta sitä voitiin 
käyttää myös maa-ampumajalustalta. Ohjus oli oleel-
linen osa Varsovan liiton rynnäkköpanssarivaunujen 
BMP-2, BMD-2 ja BRDM-2 aseistusta. Ohjus tuli operatii-
viseen käyttöön Varsovan liiton maissa vuonna 1974.
 Siinailta tuotu ohjus purettiin Santahaminan ohjus-
laboratoriossa. Laite tutkittiin tarkasti. Sen rakennetta 
pidettiin hyvin nerokkaana, ja yritettiin selvittää lanka-
ohjausjärjestelmän toimintaperiaatetta. Ampumalaite 
havainnoi ja seurasi ohjuksen jättämää infrapunajälkeä. 
Ampujan antamat korjauskomennot välittyivät ohjuk-
sen perästä purkautuvaa lankaa pitkin ohjukseen.

 Kun neuvottelut puoli vuosikymmentä myöhem-
min aloitettiin kyseisen ohjusjärjestelmän hankkimi-
sesta Suomeen, oli neuvottelijoilla mukavasti omaa 
tietoa ohjusjärjestelmästä. Suomen puolustusvoimille 
hankittiinkin 1980-luvun alussa Siinailla ja Santahami-
nassa tutuksi tullut panssarintorjuntaohjus. Ohjus sai 
Suomessa tyyppinimekseen Panssarintorjuntaohjus 
82M (PSTOHJ 82M).
 Suomalaiset tutustuivat olalta-ammuttavaan il-
matorjuntaohjukseen, 9K32 Strela-2:een, samalla ta-
valla kuin Konkurssiin. Ohjuksen laukaisuputki tuotiin 
sotasaaliina Siinailta vuonna 1975. Myös Strela ostet-
tiin Suomen puolustusvoimille, ensimmäiset jo vuon-
na 1978. Ohjus oli otettu käyttöön Neuvostoliitossa ja 
Varsovan liiton maissa vuonna 1968. Suomessa ohjus 
sai tyyppinimekseen Ilmatorjuntaohjus 78 (ItO 78).

LÄHDE: Raul Helmisen ja Fritz Biesen haastattelu 
7.2.2012.

Suomen ensimmäinen sotasaalis-
panssarintorjuntaohjus

Santahamina oli kylmän sodan aikana Helsingin ilmapuolustuksen kulmakivi. Salaisiin kantalinnoitteisiin sijoitettiin valmius-

patteri alueilmatorjuntaohjusvalmiuspatteri, suomalaiselta nimeltään ase oli ilmatorjuntaohjus 79. Kuvassa maalavettinen 

ampumalaite Santahaminan Itälinnakkeella.

Itsenäisyyden alun puolustusvoimien liikkuvuus perustui hevosiin. Hevosvetoisuudesta luovuttiin täysin vasta 1960-luvulla.

Teoksessa on julkaistu useita Neuvosto-

liiton yleisesikunnan karttoja Helsingin 

alueelta. Kartoissa on kymmenittäin 

sotilas- ja siviilikohteita, jotka Neuvos-

toliitto arvioi tärkeiksi. Samankaltaisia 

ja yksityiskohtaisempiakin karttoja 

ylläpidettäneen jatkuvasti.
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liikuntatoimintaa HRUP-HELRESP liikuntatoimikunta
sotilasliikuntatoimikunta@hrup.fi 

Puheenjohtaja sotmest Risto Tarkiainen
Sihteeri alik Juha Matikainen

Syksyn maastovaellukset
Maastovaellus 1. noin 15 km Nuuksio, MPK kurssi nro 0400 12 1303 su 2.9.2012
Kokoontuminen Solvallan pysäköintialueella klo 09:30, osoite Nuuksiontie 82.
  
Maastovaellus 2. noin 15 km Sipoon korpi, MPK kurssi nro 0400 12 13031 su 21.10.2012
Kokoontuminen Leppävaaran urheilupuiston pysäköintialueella 09:15, osoite, Vanha maantie 
11- 13. Siirtyminen Sipoon korpeen klo 09:30.
  
Maastovaellus 3. noin 15 km Salmen ulkoilualue, MPK kurssi nro 0400 12 13032, su 18.11.2012. 
Kokoontuminen Salmen ulkoilualueella 09:45, osoite Salmentie 75, 03300 Otalampi (Vihti).
  
Varustus: säähän sopiva ulkoiluasu, päähine, varsi- tai vaelluskengät tai kumisaappaat, ei 
lenkkareita. Reppu, jossa sadevaatteet, vaihtosukat, taukotakki, vettä 2 litraa ja eväät, oman 
trangian käyttö on myös mahdollista. Maastovaelluksella mennään rauhallisesti, eli kaikki 
kiireet kannattaa jättää kotiin. Maksimikesto 6 -8 tuntia.
  
Lisätiedot: Juha Matikainen 050-5977139 juha_matikainen(at)suomi24.fi

Maanantaimarssit  
käyntiin syyskuussa,  
UUSI ALOITUSAIKA klo 17.15

Aloitamme 3.9. säännöllisen kävely-/marssiharjoituksen keskus-
puistossa.  

5km/1h ja 10 km/2h lenkit. Ei erillistä ilmoittautumista, ilmestyt 
vain paikalle. Paikka: Pirkkolan urheilupuiston alaparkkipaikka 
Pirkkolantien varressa. 

Lähtökynnys ylitetään klo 17.15, teemme ensin 5 km/1h lenkin ja 
palaamme parkkipaikalle noutamaan klo 18.15 saapuneet mukaan 
ja marssimme 5 km lisää. Haasta yksi tai useampi kaverisi liikku-
maan. 
Tervetuloa maanantaimarssille! Saku Väliahde, majuri, HRUP:n 
puheenjohtaja 040-725 2096

Teksti: Petra Ruonakoski

nelJän vUoden välein järjestet-
tävät kansainväliset Turvallisuus ja 
Puolustus -messut kokoavat alan 
ammattilaiset sekä turvallisuusasi-
oista kiinnostuneet messuvieraat 
Lahteen 27.-29. syyskuuta 2012.  
Tapahtuma levittäytyy lähes koko 
Urheilu- ja Messukeskuksen ulko-
alueelle sekä kaikkiin neljään hal-
liin. Uusi Vesijärvi-halli sekä näyt-
tävä ja valoisa sisääntuloaula ovat 
syyskuussa jo käytössä. Messujen 
ohjelma on runsas, sillä tietoiskuja 
ja toimintanäytöksiä on tulossa yli 
160. Erityistä kiinnostusta on herät-
tänyt jo ennakkoon Puolustusvoimi-
en ensi-iltaelokuva, joka esitetään 
Turvallisuus ja Puolustus -messuilla. 
Ulkoalueilla järjestetään lukuisia 
toimintanäytöksiä mm. palosimu-
laattorinäytökset ja koiranäytökset. 
Puolustusvoimien Varusmiessoitto-
kunta esiintyy messualueella joka 
päivä. Aktiivista toimintaa on tar-
jolla messuvieraille myös uudessa 
Survival Track -turvallisuuskisassa, 
savusukellusteltassa tai turvavyösi-
mulaattorin kyydissä.

Seminaareissa esillä 
yhteiskunnan turvallisuus
Seminaareista esimerkkeinä ovat 
Ulkoasianministeriön järjestämä 
Kriisinhallintaa ja rauhanvälitys-
tä Pohjoismaisin opein -seminaari 
Lahden Sibeliustalossa torstaina 
27. syyskuuta sekä Yhteiskunnan 

turvallisuusfoorumi 2012, joka jär-
jestetään perjantaina 28.9. Messu-
keskuksessa. Yhteiskunnan turval-
lisuusfoorumin puheenjohtajana 
toimii Peter Nyman ja puhujina 
kuullaan johtavia asiantuntijoita 
mm. Turvallisuus- ja puolustusasi-
ankomitean puheenjohtaja Arto 
Räty, Sitran yliasiamies Mikko Koso-
nen, Keskinäinen eläkevakuutusyh-
tiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander 
sekä Keskuskauppakamarin toimi-
tusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Foo-
rumissa tarkastellaan yhteiskunnan 
turvallisuutta viimeaikaisten tapah-
tumien ja kokemusten valossa. 

Puolustus- ja 
ilmailuteollisuuden 
huippuyritykset esillä
Turvallisuusteknologiahallissa (Lah-
ti-halli) esittäytyvät suomalaisen 
puolustus- ja ilmailuteollisuuden 
huippuyritykset. Suomen Puolus-
tus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys 
PIA ry on puolustus-, ilmailu-, ava-

ruus- ja turvallisuusteollisuuden 
etujärjestö. ”PIA ry:ssä on noin sata 
jäsenyritystä ja ne edustavat lähes 
koko suomalaista teollisuudenalaa. 
PIAn jäsenillä on yhteinen suurosas-
to messuilla. Yritykset ovat Suomes-
sa esillä yleisölle vain harvoin, joten 
messuilla on erinomainen tilaisuus 
tutustua alan huippuosaamiseen,” 
Lahden Messut Oy:n projektipääl-
likkö Olli Patja korostaa.  Yrityksistä 
yhteisosastolla mukana ovat mm. 
Cassidian Finland, joka esittelee 
suomalaista huipputeknologiaa, 
joka näkyy ja kuuluu myös yleisölle 
tutuissa Poliisit-, Pelastajat- ja Lain-
valvojat- televisiosarjoissa. Millog 
Oy järjestää messuilla SAINT- Puo-
lustusvoimien käytöstä poistaman 
tavaran huutokaupan.  Millog toimii 
kumppanina mm. Puolustusvoimille 
tarjoten välineitä ja tietotaitoa kun-
nossapitoon. ”Millogin yritysidea 
on pitää huolta materiaalista ja ka-
lustosta. Olemme mukana elinjak-
son kaikissa vaiheissa, jopa vuosi-
kymmenien ajan. Viimeisin vaihe 
on käytöstä poistetun materiaalin 
poistaminen,” myyntijohtaja Kim-
mo Myllyoja kertoo. Huutokauppoja 
järjestetään vuosittain muutamia ja 
ainakin messuilla kiinnostusta he-
rättänee armeijan ruoanvalmistumi-
sastiat eli soppatykit.  

 
Turvallisuus ja Puolustus -messujen 
ohjelma täydentyy ja ajankohtainen 
tieto löytyy internetsivuilta:www.
lahdenmessut.fi/tupu2012

Turvallisuus puhuttaa Lahdessa

HELRESP järjestää matkan Lahteen. 29.9.2012. Piirin tilaama linja-auto 
lähtee Kiasman edestä 29.9. klo 10.00. Paluu samaan paikkaan noin 
kello 16.30.

Ilmoittautumiset suoraan piirin toimistoon osoitteella kari.talikka@
helresp.fi tai (09) 4056 2080 14.9.2012 mennessä.

Matkalle mahtuu noin 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Piiri 
kustantaa matkat ja sisäänpääsymaksun messuille.

Tarkat ohjeet ja mahdolliset tarkennukset ilmoitetaan ilmoittautuneille 
myöhemmin.
Terveluoa.

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry hallitus.

Turvallisuus- ja puolustusmessut Lahdessa
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Teksti ja kuvat: Kari Vainio

vAntAAn reserviläiset ry jär-
jesti Lopen ampumaurheilukes-
kuksessa kiväärin 3-asento (3 x 10 
ls) ampumakilpailut 17.06.2012. 
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 17. 
Ensimmäinen erä pääsi ampumaan 
hyvän sään aikana ja sen jälkeen sa-
detta tuli ”koko rahalla”.

Reserviläiskiväärin vakioluokan 
voitti Tomi Junnila (VaRes) tulok-
sella 293 pistettä, ja avoimen luo-
kan voitti Kari Korhonen (PorRes) 
tuloksella 294 pistettä. Kiväärin va-
kioluokan voitti Ensio Miikkulainen 
(PorRes) tuloksella 267 pistettä, ja 
avoimen luokan voitti Kari Korho-
nen (PorRes) tuloksella 292 pistettä.

Kilpailutulokset löytyvät yhdis-
tyksen nettisivuilla www.vantaanre-

servilaiset.fi
Kilpailut saivat kansainvälistä vä-

riä, kun Saksaa edustivat puolustus-
asiamies, ye-evl Axel Pfaffenroth ja 
sotmest Mike Stezka, ja Viroa edus-
ti Tarton Naiskodukaitsen Anne-Ly 
Matinheikki. Jonkin aikaa Suomes-
sa jo palvelleelle Axel Pfaffenrothil-
le, ja juuri virkakautensa aloitta-
neelle Mike Stezkalle ammunnat 
Suomessa olivat ensimmäiset, ja he 
pääsivät siten tutustumaan suoma-
laisten reserviläisten ampumatai-
toon ja asekalustoon. Vieraiden käy-
tössä oli yhdistyksen asekalusto.

Kilpailun johtaja Niko Niemistö 
piti saksalaisille turvallisuusluen-
non. Varmuuden vuoksi, vaikka 
kyseessä oli ammattisotilaat, heille 
järjestettiin tutustumisammunnat 
ennen kilpailun alkamista.

Evl Pfaffenroth kertoi olevansa 
mielissään mahdollisuudesta osal-
listua tapahtumaan. Hän kertoi, että 
hänen edellisessä tehtävässään Afg-
hanistanissa oli määrävälein kaikille 
pakolliset ampumaharjoitukset ja 

nykyisessä tehtävässään puolustus-
asiamiehenä ampumatapahtumat 
ovat luonnollisesti vähissä.

Evl Pfaffenroth keskusteli ampu-
maharrastuksesta muiden ampujien 

kanssa ja kansainvälisistä tehtävistä 
myös aiemmin rauhanturvatehtävis-
sä palvelleen Esa Matinheikin kans-
sa.

Teksti: Kari Vainio 

Kuvat: Lars Braack

myrsKy JoUlUnA 2011 kaatoi puita 
sekä sotilashautausmaalla että sen 
välittömässä läheisyydessä. Puut 
olivat myös aiheuttaneet vahinkoa 
hautausmaata ympäröivälle muuril-
le. Kaatuneet ja konkeloon jääneet 
puut on poistettu Honkanummen 
hautausmaan ammattilaisten toi-
mesta.

Vakiintuneen tavan mukaan Van-
taan Reserviläiset ry:n vuositalkoot 
pyritään järjestämään toukokuun 
lopulla – kesäkuun alussa ennen 
varsinaisen lomakauden alkamista. 
Talkoot toimeenpantiin torstaina 
07.06 kauniissa kesäsäässä Honka-
nummen organisaation järjestämäl-
lä kalustolla. 12 hengen voimin risut 
ja roskat haravoitiin kekoihin, josta 
ne siirrettiin kottikärryillä hautaus-

maan parkkipaikalla sijaitsevalle 
jätelavalle poiskuljetettavaksi. Muu-
rista irronneet kivet ladottiin myös 
takaisin paikoilleen. 

Virkakautensa juuri Suomessa 
aloittanut sotilasmestari Mike Stez-
ka Saksan puolustusasiamiehen 
toimistosta osallistui talkoisiin. Hil-
jattain Eckernfördessa Saksassa si-
jaitsevaan Sukellusvenelaivueeseen 
siirtynyt sotilasmestari Lars Braack 
oli tullut Suomeen noutamaan per-
hettään ja osallistui tapahtumaan 
järjestämällä huollon monivuotisel-
la kokemuksellaan.

Vantaan Reserviläiset ry kiittää 
Honkanummen hautausmaan orga-
nisaatiota kalusto- ja logistiikkapal-
veluista, Saksan puolustusasiamie-
hen toimistoa (Helsinki) huollosta, 
ja jäseniään tukijoukkoineen aktii-
visesta osallistumisesta hyvään asi-
aan.

Teksti: Kari Vainio 

Kuvat: Riitta Vainio

KAAtUneiden mUistoPäivä toi-
meenpantiin kauniissa kevätsäässä 
Vantaalla Pyhän Laurin Kirkolla ju-
malanpalveluksen jälkeen. Vantaan 
maanpuolustusjärjestöjen yhteisen 

seppeleen laski Sankariristille tänä 
vuonna korpraali (res) Jussi Veho-
salmi Vantaan Reserviläiset ry:stä. 
Tapahtumaa kunnioitti läsnäolol-
laan runsaat 100 henkilöä. Tämän 
jälkeen siirryttiin Ruskeasannan 
hautausmaalle missä laskettiin sep-
pele Sankaripaadelle.

MARSSIAMMUNNAN 
SARJAKILPAILU 2012

Helsingin reserviläispiirien (HRUP ja 
HELRESP) marssiammunnan sarjakilpailu 
järjestetään KaartJR:n pistooliradalla (rata1) 
Santahaminassa seuraavasti:

Syksyn osakilpailut:
to 23.8, ti 28.8, ti 4.9 ja ke 12.9

Kilpailut alkavat klo 17.15 ja radalla on oltava 
15 min ennen kilpailun alkua. Osallistumis-
maksu on 4 euroa/osakilpailu
tai 20 euroa/koko sarjakilpailu (kevät ja syk-
sy). Ampujan vakuutus tai vast. pakollinen.

Santahaminaan pääsee näyttämällä silta-
vartiolle voimassaolevaa reserviläisyhdis-
tyksen/ -liiton jäsenkorttia ja kertomalla, 
mihin tilaisuuteen on menossa. Jäsenkor-
tilla pääsee sisään vain ko. kilpailupäivinä, 
ei muuten.

Marssiammunta suoritetaan sarjoissa D, H, 

H40, H50 ja juniorisarjoissa siten, että ensin 
juostaan n. 2,5 km:n lenkki, jonka jälkeen 
ammutaan 10 laukausta koulutauluun. Am-
munnan jälkeen juostaan n. 1,5 km:n lenkki, 
ammutaan toiset 10 laukausta ja juostaan 
vielä lyhyempi lenkki. Kokonaisjuoksumatka 
on n. 5,5 km. H60-sarjassa juostaan kolme 
lyhyttä lenkkiä, jolloin juoksumatka on 
yhteensä n. 4,5 km. H70 ja H75 sarjoissa 
juostaan kaksi lyhyttä lenkkiä (juoksumatka 
n. 3 km) ja maaliin tullaan suoraan toisen 
ammunnan jälkeen.
 
Kaikissa sarjoissa ammutaan 2 x 10 lauka-
usta koulutauluun. Kilpailussa käytettävä 
ase on .22 cal vakiopistooli. Ammunnassa on 
sallittua käyttää tukena niskahihnaa. Asetta 
ei kanneta juostessa. Kilpailijan tulos muo-
dostuu juoksuajasta ja siihen lisättävästä 
ammunnan sakko-osuudesta. Sakko on 10 
sekuntia / 1 piste. Sarjakilpailuun lasketaan 
mukaan kunkin kilpailijan 6 parasta osakil-
pailutulosta.

Yhteyshenkilö: Harry Haapanen  
p. 040 – 7520063

Monikansalliset 
ampumakilpailut Lopella

Axel Pfaffenroth pääsi myös vaihtamaan ajatuksia rauhanturvatehtävissä toimi-

neen Esa Matinheikin kanssa (selin kameraan).

 Mike Stezka, Niko Niemistö ja Axel 

Pfaffenroth.

Vuositalkoot saksalaisella sotilashautausmaalla

Kaatuneiden 
muistopäivä 
20.5.2012

VaRes hoitaa talkoilla Honkanummen sotilashautausmaata.
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Toimintakalenterin materiaali osoitteeseen: 
reservinsanomat@helresp.fiAmpumatoimintaa HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

ampumatoimikunta@hrup.fi
Puheenjohtaja Ltn Veijo Rautio
Sihteeri Maj Timo Niiranen

Kesä on kääntynyt elokuulle ja tässä hieman tarinaa, 
mitä kesä on tuonut mukanaan. Kesän 2012 kilpailu-
kausi alkoi SM-perinneasekilpailulla Mikkelissä, sitä 
seurasi pienempi yhdistyskisa ” El Alamein” van-
hemmalla kalustolla. Tämän jälkeen suuntasimme 
Lahteen palvelusaseiden SM-kilpailuihin 21 ampujan 
voimin Hälvälän ampuma-alueelle. Uutisena kuultiin 
kaikkia reserviläisammunnan harrastajia miellyttävä 
asia: Hälvälän ampuma-alue säilyy nykyisessä toi-
mintamuodossaan. Hyvä Lahti! 
 Vuoden viimeinen SM-kisa oli SRA:ssa, jonne 
suuntasi 8 ampujaa, neljä molemmista piireistä, 
unohtamatta myöskään RUL ja RES mestaruus-
kilpailuja. Onnittelut kaikille osallistujille sillä 
suoraselkäisellä, hyvällä asenteella ja runsaalla 
osallistumismäärällä piiriemme alueelta on tärkeä 
merkitys näinä aikoina, jolloin herkästi leimataan 
harrastajakuntamme. 
 Suomen Kaarti 200 -vuotta ampumamesta-
ruuskilpailu pidettiin 27.7. Santahaminassa. Tämä 
miellyttävä ja kunniakas tapahtuma jäi varmasti 
osallistujien mieleen ja muistoihin. Juhlakilpailussa 
miteltiin tarkkuudessa vanhalla tutulla aseella, 7.62 
rynnäkkökivääri 62:lla. 
 Kilpailun avasi Kaartin Pataljoonan komentaja 
evl Rainer Peltoniemi, joka piti mieliin painuvan 
puheen ryhdikkäälle reserviläis- ja järjestöjoukolle. 
Puheesta kävi selkeästi ilmi, että Suomen Kaartin ja 
nyttemmin Kaartin Pataljoonan ampumataitoa on 
pidetty merkittävänä koko sen 200 vuoden historian 

ajan. Tässä epäsuora lainaus: ”Vaikka taisteluvä-
lineet ja tekniikka kehittyvät, ovat suomalaisen 
taistelijan ja reserviläisen tärkeimmät taidot edel-
leenkin ampumataito sekä henkilökohtaisen aseen 
käsittely”. 
 200-vuotiskilpailuun osallistui kokonaisuutena 
yli 500 ampujaa. Piirimme alueelta mukana oli 24 
ampujaa. 2 joukkuetta HRUP:stä ja 4 joukkuetta 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Helsingin ase- ja 
ampumakoulutus toimialalta sekä myös muita eril-
lisiä yhdistysten joukkueita. Sarjoja oli kilpailussa 
kolme: kantahenkilökunta, varusmiehet sekä re-
serviläis-, maanpuolustus- sekä muut järjestöt. Me-
nestystä seuraavasti omassa sarjassamme: HRUP1 
-joukkue ensimmäisellä sijalla ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen 2 joukkue sijoittui kolmanneksi. 
 Kiitokset joukko-osastolle sekä kilpailun johta-
jalle kapt Jari Puirakselle hienosta kilpailusta ja so-
tilaskotisisaria maukkaista kahveista ja munkeista. 
Osallistujat ovat varmaan samaa mieltä, että olisi 
mukavaa, jos tämän tyyppiset mittelöt pidettäisiin 
vaikka vuosittain. Samanlaiset aseet, ja kaikki 
”samalla viivalla”, ja tarkkuus punnitaan ampuja 
vastaan ampuja. Lisää kesän mittelöistä kuvineen 
tulevissa julkaisuissa.

TÄRKEÄÄ TIEDOTETTAVAA  
HARRASTAJILLE:
On ilmennyt seuraavaa: Harrastajat ottavat yhteyt-
tä ampuma-asekouluttajiin saadakseen todistuk-

sen harrastuksen aktiivisuudesta. Asia on OK 
kunhan harrastajalla on todisteet aktiivisuu-
destaan 2 vuoden ajalta ja vähintään 10:stä 
kerrasta, kuten laissa mainitaan.
 ”Hankkimislupa pistoolia, pienoispis-
toolia, revolveria tai pienoisrevolveria taik-
ka niiden osaa varten voidaan antaa vain 20 
vuotta täyttäneelle henkilölle. Hankkimislupa 
ampumaurheilussa ja -harrastuksessa käytettä-
vää 6 §:n 2 momentin 4–7 kohdassa tarkoitettua 
ampuma-asetta varten voidaan antaa luonnolli-
selle henkilölle vain, jos tämä esittää yhdistyslain 
(503/1989) 4 §:ssä tarkoitetun luvan saaneen 
yhdistyksen ampuma-asekouluttajan antaman 
todistuksen harrastuksestaan, jonka on oltava 
jatkunut aktiivisesti vähintään kaksi vuotta. Aktii-
visen harrastuksen jatkumista koskevaan kahden 
vuoden ajanjaksoon lasketaan puolet aseellisessa 
palvelussa asevelvollisena suoritetusta palvelusta 
tai puolet naisten vapaaehtoisessa asepalvelussa 
suoritetusta palvelusta.” 
 Ampumapäiväkirjat tai muut dokumentit kun-
toon, sitten vasta yhteyttä todistuksen kirjoitta-
jaan! Yleensä kenelläkään ei ole aikaa tai mahdolli-
suutta selvittää harrastajan taustoja kuten ei aktii-
visuuttakaan ilman, että harrastaja on toimittamat 
edellä mainitut asiakirjat, joiden perusteella todis-
tus kirjoitetaan. Kaksi vuotta aikaa ja sinä aikana 
vähintään kymmen kertaa osallistumisia. Muuhun 
eivät ”yhdistyksen ampuma-asekouluttajat” ota 

kantaa. Tä-
män jälkeen 
lupaviranomai-
set myöntävät 
tai eivät myönnä 
hankkimislupaa.
 Muistakaa tämä on vapaaehtoista työskente-
lyä harrastajien hyväksi.
 Santahaminassa ratavuorot pyörivät ja tässä 
lehdessä ne on myös ilmoitettu. Seuraava asia 
muistutukseksi: Kun ilmoittaudutte niin ilmoi-
tuksissa on ilmoittautumisen viimeinen päivä. 
Noudattakaa sitä ja sama koskee laina-aseiden tar-
vitsijaa. Aika ja ohjeet löytyy ko. vuoron kohdalta. 
Jälkeenpäin elikkä viimeisen ilmoittautumispäivän 
klo.16.00 jälkeen tulevia ilmoittautumisia tai laina-
ase tarpeita ei käsitellä tämän lehden ilmestymi-
sen jälkeen kuin korvausta vastaan.
 Turvallisuutta yhdessä tehden rehdissä jou-
kossa rehtiin henkeen.
 
Radalla nähdään terveisin Rautio Veijo ja Niiranen 
Timo

Maanpuolustuspiirimme ampujat menestyneet kesän kisoissa

Ampumakalenteri 
 
Vuoro 

pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero 

ELOKUU 
PISTOOLI 2 18.8.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 15.8.klo.16 0400 12 12172 
PISTOOLI 2 25.8.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 22.8.klo.16 0400 12 12173 
SYYSKUU 
KIVÄÄRI 
MPKK150M 

1.9.2012 KLO.12-16 MPKK150M viikkovuoro 29.8.klo.16 0400 12 12174 

PISTOOLI 2 1.9.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 29.8.klo.16 0400 12 12046 
PISTOOLI 2 9.9.2012 KLO.12-16 2 viikkovuoro 5.9.klo.16 0400 12 12175 
PISTOOLI 2 29.9.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 26.9.klo.16 0400 12 12187 
KIVÄÄRI 150M 29.9.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 26.9.klo.16 0400 12 12176 
LOKAKUU 
PISTOOLI 2 20.10.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 17.10.klo.16 0400 12 12188 
KIVÄÄRI 300M 20.10.2012 KLO.12-16 300M viikkovuoro 17.10.klo.16 0400 12 12177 
PISTOOLI 2 27.10.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 24.10.klo.16 0400 12 12189 
KIVÄÄRI 150M 27.10.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 24.10.klo.16 0400 12 12178 

 
MARRASKUU 
KIVÄÄRI 150M 3.11.2012 KLO.9-16 150M viikkovuoro 31.10.klo.16 0400 12 12179 
PISTOOLI 2 10.11.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 7.11.klo.16 0400 12 12190 
KIVÄÄRI 150M 10.11.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 7.11.klo.16 0400 12 12180 
PISTOOLI 2 17.11.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 14.11.klo.16 0400 12 12191 
KIVÄÄRI 150M 17.11.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 14.11.klo.16 0400 12 12181 
PISTOOLI 2 24.11.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 21.11.klo.16 0400 12 12192 
KIVÄÄRI 150M 24.11.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 21.11.klo.16 0400 12 12182 
JOULUKUU 
PISTOOLI 2 1.12.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 28.11.klo.16 0400 12 12193 
KIVÄÄRI 150M 1.12.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 28.11.klo.16 0400 12 12183 
PISTOOLI 2 8.12.2012 KLO.9-12 2 viikkovuoro 5.12.klo.16 0400 12 12194 
KIVÄÄRI 150M 29.12.2012 KLO.12-16 150M viikkovuoro 26.12.klo.16 0400 12 12184 
0400 12 12182 

HUOMIOIKAA VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 
LAINAKALUSTOA TARVITSEVA – LUE OHJE KO. TAPAHTUMAN TIEDOISTA 

Ampumavuorot SantahaminassaHelsingin reserviläispiirien pistoolin 
ampumaohjelma – syyskausi 2012

Huomioikaa HRUP / HELRESP maksettu jäsenmaksu. Vain piirien jäsenet voivat osallistua 
sarja – ja mestaruuskilpailuihin Santahaminassa. KAARTJR:n kanssa on sovittu että VAIN alla 
oleville vuoroille pääsee näyttämällä portilla jäsenkorttia. 
 
Molempien lajien ensimmäiset kilpailut ovat koulutustilaisuuksia niille kiinnostuneille talkoo-
laisille, jotka jatkossa osallistuvat kilpailujen vetämiseen. Vapaaehtoisia tarvitaan kauden 
ohjelman läpiviemiseen. Kerhojen ampumaupseereita pyydetään ilmoittautumaan vetäjille: 
pist. pika-ammmunta: Seppo Laitakari p. 050 4626780, sot.pist. pika-ammunta: Veikko Joki 
050-4669116.

PISTOOLIN PIKA-AMMUNTA  SOTILASPISTOOLIN PIKA-AMMUNTA

ti 28.8.2012 rata 2 ja 3  ti 21.8.2012 rata 2 ja 3
ti 11.9.2012 rata 2 ja 3  ti  4.9.2012 rata 2 ja 3
ti 25.9.2012 rata 2 ja 3  ti 18.9.2012 rata 2 ja 3

HUOM ! Osallistujilla on oltava joka kerta mukana HRUP / HELRESP v. 2012 jäsenkortti/maksu-
kuitti, aseen hallussapitolupa, ampumavakuutus ja henkilöllisyystodistus. Nämä tarkastetaan 
ammunnanjohtajan toimesta sekä Kaartin Jr hallitseman radan valvojien toimesta.
 
Kilpailuaika on klo 17.30 – 20.00. Aloitus klo 17.30. Radalla on oltava 15 min ennen alkua. Kil-
pailijoita noudetaan tarvittaessa sillan vartiokojulta klo 17.20. Osallistumismaksu 3 euroa per 
kilpailija. Ota mukaan tasaraha sekä omat patruunat ja paikat. Sarjajako: H - H50 - H60 - H70 
- H80 - D - D50. Joukkueen muodostaa saman kerhon kolme jäsentä. Joukkue ilmoitetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Pistoolin pika-ammunta käsittää 60 kilpailulaukausta jakautuen: 20 l ( 4x5 l sarjaa) 10 sek 
kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 8 sek kuviotauluun, 20 l ( 4x5 l sarjaa) 6 sek kuviotauluun. 
Ase: cal. 22 lr (pitkä) vakio-urheilupistooli.
 
Sotilaspistoolin pika-ammunta käsittää 10 koelaukausta ja 40 kilpailulaukausta jakautuen 10 
laukauksen sarjoihin PV:n kenttätauluihin SA4. Ase: sotilaspistooli ja vastaava palvelusase 
vähintään cal 7.65, 2 lipasta. Lipastus aina 6+4. Ammutaan kääntyviin tauluihin 2 laukausta 
per kääntö. Taulut ovat esillä 3 sekuntia ja poissa näkyvistä 7 sekuntia. Kolmannen ja neljän-
nen käännön välissä on lippaan vaihto. Häiriö ei oikeuta uusintaan.
 
Lajisääntöjä tullaan valvomaan myös aseiden osalta. Kilpailukohtaisesti tarkistetaan ja pun-
nitaan kolmen arvalla valitun ampujan aseet ja niiden liipaisinvastus (min. 1000g). Pistoolin 
pika-ammunta ja sotilaspistoolin pika-ammunta muodostavat kukin erikseen sarjakilpailun 
siten, että kauden kolme parasta tulosta laskettuna yhteen muodostavat kilpailutuloksen. 
Mestaruuskilpailujen tulokset huomioidaan sarjakilpailuun. Samoin joukkueiden kolme tulos-
ta osallistuu joukkueiden kisaan. 

Ampumaterveisin HRUP-HELRESP ampumatoimikunta

Ampumavuoroille ilmoittautuminen

Ilmoittaudu WWW.MPK.FI>HELSINKI, viimeinen ilmoittautumispäivä 
on kalenterissa kohdassa ilmoittaudu. Ilmoittaudu aina kello 16.00 
mennessä!
 Tärkeää niille jotka tarvitsevat lainakalustoa ampumavuoroille 
käyttöönsä: toimi kyseisen vuoron infossa olevan ohjeen mukaan 
myös klo. 16.00 mennessä.
 Ampumaratavuorot ovat ulkoradoilla tapahtuvia johdettuja 
ampumavuoroja ja edellyttävät ilmoittautumista. Jos vuorolle ei ole 
ilmoittautunut, sille ei myöskään ole mahdollista osallistua. Ilmoittau-

tunut saa aina ennen vuoroa tarkemmat ohjeet s-postiinsa.
Radalla ampumavastaavat ovat hyväksynnän saaneita ohjaajia vuo-
roille, ja heillä on ”käskyvalta radalla”. Toimimme Kaartin Jääkäriryk-
mentin ohjeiden mukaan toimittaen Kaartiin listat osallistujista. Nou-
datamme ampumaratojen johtosääntöjä ja ampuma-aselakia, muuta 
toimintamallia ei ole olemassa. Kiväärivuoroilla suurin mahdollinen 
kaliiperi on 8.6 mm (LM338).
 Ratavuoroista on huomioitava, että jos puolustusvoimat tarvitsee 
varauksessa olevaa vuoroa, me väistymme. Tästä pyrimme ilmoitta-
maan heti tiedon saatuamme, joten tarkistakaa sähköpostinne ampu-
mapäivinä ennen radalle lähtöänne.
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AlUeKerhot

KAntA-helsinKi

Yhdistyksen pistooliammunnan kil-
pailu järjestetään Töölön sisäradalla 
29.8. klo 16:30 alkaen. Järjestely-
jen takia pyydämme ilmoittamaan 
osallistumisenne. Yhdistyksen sään-
nölliset ammunnat Töölön radal-
la syyskuusta lähtien parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 16:30 
– 19:00. Uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita ratavuoroille; radalla on 
tarjolla opastusta sekä tarvittaessa 
yhdistyksen laina-aseita. Ottakaa 
yhteyttä ampumaupseereihin ennen 
ensimmäistä kertaa tuloa. Kullakin 
kerralla vuorolle tullessanne, il-
moittautukaa ennakkoon laittamal-
la viesti ampumupseerit@khru.net 
osoitteeseen. 

KHRU yhteystiedot: verkkosi-
vusto: www.khru.net; sähköposti: 
khru@khru.net.

Puheenjohtaja: pekka.appel-
qvist@hut.fi, p. 050 368 4141; Sih-
teeri: raimo.hynynen@fi.ibm.com, 
p. 040 510 8513;

Ampumaupseerit: antti.kokko-
la@fi.fujitsu.com, p. 045 7880 9029; 
pirkka.jalasjoki@gmail.com, p. 050 
349 5921; sampo.siitari@pp.inet.fi, 
p. 044 206 1717.

helsingFors svensKA 
reservoFFicersKlUbb

Skytte

Skytte på inomhusbanan i Tölö fort-
sätter udda veckors torsdagar kl. 17-
19 fr.o.m. den 30 augusti. Vapen och 
annan nödvändig utrustning kan 
lånas på plats. Meddela gärna innan 
att du är på kommande. Kontakt: 
jussi@hsrk.fi eller 050 506 0991 och 
axi@hsrk.fi eller 040 773 3830. Yt-
terligare information om skyttet hit-
tas på www.hsrk.fi.
 Om du funderar på att ansöka 
om innehavstillstånd för pistol, del-
ta då i ett så tidigt skede som möjligt 
vid klubbens skyttetur. På så sätt 
antecknas din närvaro i klubbens 
och banans dagbok. Nuförtida lags-
tiftning kräver två års bevisad akti-
vitet/intresse för att ett tillstånd ska 
kunna beviljas.
 Besök till Stockholm i november
 Reservofficerssällskapet i Stock-
holm (ROSIS) ordnar sin vinterbal 
den 24.11.2012. Notera gärna datu-
met redan nu. En delegation från 
HSRK kommer att åka till Stock-
holm.
 Kontakt: info@hsrk.fi Webbsi-
da: www.hsrk.fi Facebook: http://
www.facebook.com/hsrk.fi

länsi-vAntAA

Toimintakeskuksen remontti on 
käynnissä. Sellaiset, joilla pysyy 
pensseli kädessä voivat varautua 
talkoilla tehtävään maalauksen vii-
meistelyyn. Tiedotamme asiasta 
erikseen. 

Kaikki sellaiset, joilla on aineis-
toa kerhon toiminnan eri ajanjak-
soilta pyydetään ottamaan yhteyttä 
Olli Pusaan (p.0400-403415, olli.
pusa@pusa.fi ). Aineistoa tarvitaan 
kerhon 40 v. historiikkiin.

Päästäksenne sähköisen tiedo-
tuksemme piiriin, ilmoittakaa säh-
köpostiosoitemuutoksenne sähkö-
postiimme: lvrury@gmail.com tai 
olli.pusa@pusa.fi 

LVRU järjestää sunnuntaina 
16.9.2012 yhdessä Hämeenkylän 
seurakunnan kanssa maanpuolus-
tushenkisen kirkkopyhän Hämeen-
kylän kirkolla. Tervetuloa mukaan.

Syksyn Padasjoen leiri on 5.-
7.10.2012. Sen yhteydessä ratkais-
taan kerhon ampumamestaruudet. 
Ilmoittautuminen MPK-järjestelmän 
kautta.

Merkitkää jo kalenteriinne ker-
hon syyskokous tiistaina 23.10.2012 
klo 19 toimintakeskuksessa.

Töölön pistooliradalla on vakio- 
ampumavuoromme parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 16-19 ja 
parittomien viikkojen lauantaisin 
klo 14:30-17:00.

Tikkurilan Urheilutalon radalla 
on ampumavuoro perjantaisin klo 
15:00-17:00, 22 kal. aseilla. Kaikkiin 
ampumatilaisuuksiin Ilmoittautu-
miset Seppo Kulmalalle P: 040 586 
9252.

Seuratkaa myös kerhon koti-
sivuilla olevia tiedotuksia. Kotisivu-
jen osoite on www.rul.fi/lansivan-
taa

Hallitus toivottaa kaikille jäsenil-
le hyvää syksyn alkua.

mUnKKivUori

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille 
hyvää alkavaa syyskautta. Tulevan 
syksyn toiminta painottuu perintei-
sesti ammuntaan. Piirin ammun-
noista Santahaminassa on tietoja 
Reservin Sanomien muissa ilmoi-
tuksissa. Tiistai-iltojen ammunnat 
jatkuvat edelleen. Kaikki joukolla 
mukaan!

Seppälä: Koko päivän vuoroja 
100m:n radalla 1.9. ja 29.9. Voi am-
pua pistoolilla, kiväärillä sekä hauli-
kolla. Eväät ja makkarat mukaan ja 
nähdään radalla.

Urheilutalon .22 ammunnat ja 
Töölön pistooliammunnat alkavat 
lokakuussa. Tarkemmat tiedot myö-
hemmin.

Lisätietoja ampumaupseerilta 
050 9662565 tai risto.koskinen@
orion.fi. 

PohJois-helsingin 
reserviUPseerit

Vielä on kesää jäljellä, mutta kesän 
jälkeinen toiminta on taas alkamas-
sa. Niinpä alla on tulevia tapahtu-
mia.

Hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous 

Malmilla 30.8. klo 18.30.
Ammuntaa
Ampumavuoromme Luolassa, 

Töölössä jatkuvat jokaisen paritto-
man viikon perjantaina. 

Seuraavat ampumavuorot ovat 
17.8., 14.9., 17.8, 28.9. ja 12.10. klo 
16-19. Ammunta-aikaa siis 3 tuntia. 
Hanki reserviläisten ampumatur-
vavakuutus Reserviläisliitosta puh: 
(09) 40562040 tai tilaa Reserviläis-
liiton kotisivulta: http://www.re-
servilaisliitto.fi/ampumavakuutus 
ja tule mukaan. Aseet ja patruunat 
yhdistykseltä. Ilmoittaudu etukä-
teen ampumaupseerille, Jouko Kyl-
mälälle: 0400-430632, jouko.kylma-
la@kolumbus.fi. 

Ampumaleiri
Perinteinen ampumaleiri Padas-

joella 31.8.-1.9. Lähtö Malmin Te-
bolilta os. Laulurastaantie 2, kimp-
pakyydeillä, perjantaina 31.8. klo 
17:00. paluu seuraavana päivänä 
lounaan jälkeen. Yhdistys hankkii 
paikalle aseet ja patruunat. Yhdis-
tys vastaa majoituksesta, eväistä, 
juomista ja saunasta. Henkilökoh-
tainen maastovarustus. Ilmoittautu-
miset Lauri Kylmälälle: lkylmala@
cc.hut.fi tai lauri.kylmala@helsinki.
fi. GSM: 041-5360310. Tarkemmat 
tiedot yhdistyksen nettisivuilta: 
www.rul.fi/Pohjois-Helsinki. 

Yhteyshenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja tiedotussihteerin yhteys-
tiedot: Puheenjohtaja Karri Kupari 
050-4640050 kkupari@gmail.com; 
Sihteeri Jaakko Nick, 050-3498111 
paalu.pojat@elisanet.fi; Tiedotus 
Jorma Loimukoski 040-3433400 jor-
ma.loimukoski@finpro.fi

Vieraile myös yhdistyksen koti-
sivuilla: www.rul.fi/Pohjois-Helsin-
ki

tiKKUrilA

Syksyn ensimmäinen kuukausi-
kokous 27.9.2012 klo 19.00 alkaen 
”Karjatalolla” Vantaan Hiekkahar-
jussa Urheilutie 6:ssa ( 4. krs ). Kah-
vitarjoilu! Hallitus kokoontuu klo 
18.00 alkaen.

Seuraa myös kotisivujamme 
www.tiruk.net

28.8. alkaen jatkuvat tiistaisin 
klo 19.30-22.00 Tikkurilan Urheilu-
talon ampumaradalla pienoispistoo-
liammunnat. Syyskuussa harjoitel-
laan tarkkuussarjoja varten. Myös 
pienoiskiväärillä voi tulla harjoit-
telemaan. Rohkeasti mukaan! Lisä-
tietoja antaa ampumaupseeri Jukka 
Luotola puh.0500-455474. 

töölö

Hyvää alkanutta syksyä toimin-
tamme merkeissä. Vaikka kesä on 
reserviläistoiminnassa hieman ta-
vallista hiljaisempaa aikaa ei kerho 
kokonaan ole ollut toimettomana. 
Töölön Reserviupseerit osallistui-
vat 16.6. kuudella osallistujalla 
Suomen-poikien kesäkokoontumi-
seen. Kerho osallistui KAARTJR:n 
kotiutustilaisuuteen ja luovutti 
KAARTP:n upseerikokelas Niklas 
Peltoselle leijonakalvosinnapit. Ker-
homme asetti pyynnöstä kunnia-
vartion Ilomantsissa sodassa kuol-
leiden liusvaaralaisten muistokiven 
seppeleenlaskun. Kerhon joukkue 
Raimo Ahokas, Antero Jauhiainen, 
Sampo Martiskainen ja Markku 
Pennanen, osallistui KAARTP:n 
200-vuotisjuhla-ammuntakilpailuun 
27.7. Lopulliset tulokset julkaistaan 
KAARTP:n juhlapäivänä 21.9. Ka-
sarmitorin yleisötilaisuudessa. Ker-
holaisia osallistui myös Hamina Tat-
toohon, jossa myös marssimusiikkia 
esitettiin.

Kerhon ampumatoiminta on jat-
kunut myös kesän aikana. Syyskau-
den ammunta-ajat ovat seuraavat: 
21.8.; 18.9.; 16.10.; 13.11. ja 11.12. 
sekä vapaat harjoitukset 4.9.; 2.10.; 
30.10. ja 27.11. Kerhollamme on oma 
Reserviläisen ampumaharrastusva-
kuutus. Kerhon ammunnoista saa 
tietoja ja ohjeita ampumavastaava 
Raimo Ahokkaalta, 050-5114123, 
raimo.ahokas@gmail.com. Ensiker-
talaisille kerho tarjoaa patruunat ja 
muuten niitä on saatavissa omakus-
tannushintaan. Kerho on varannut 
käyttöönsä Padasjoen koulutuskes-
kuksen ja ampumaradat viikonlo-
puksi 31.8.-2.9., jolloin ammumme 
erilaisilla pienaseilla. Padasjoelle 
mennään kimppakyydeillä ja kerho 
huolehtii muonituksesta. Ammun-
tojen jälkeen nautitaan makoisista 
löylyistä ja iltanuotiosta. Tätä tilai-
suutta suositellaan varsinkin nuo-
remmille jäsenillemme. Merkkaa 
kalenteriisi ampumaleirin ajankohta 
ja ilmoittaudu Antero Jauhiaiselle 
puh 050-368 3539.

Lähdemme sunnuntaina 26.8. 
veteraanikuorojen yhteiskonserttiin 
Haminaan ”Itsenäisyys 95 v – lau-
lujuhlaan”. Mukana on myös Hami-
nan soittokunta ja Kantiinin Lotat 
säestäjineen. Bastionin konsertti 
alkaa klo 14.00. Lähtö kimppakyy-
teihin tapahtuu klo 11.00 Töölönto-
rilta. Konsertin lippu maksaa 10 e. 
Ilmoittaudu mukaan puheenjohtaja 
Jyrki Ratialle, niin sovitaan kyydeis-
tä. 

Kerho järjestää lauantaina 29.9. 
Spjutsundin majalla kokoperheen 
tilaisuuden, jonne saamme vieraak-
si myös sotaveteraaneja. Ohjelmas-
sa on klo 12.00 alkaen monenlais-
ta puuhailua kaiken ikäisille sekä 
maittavat ruokailut. Tarjoomusten 
määrittämistä varten ilmoittaudu 
Sampo Martiskaiselle sampo.mar-
tiskainen@tapiola.fi , 040-7098459.

Kerho järjestää ainutlaatuisen 
DC 3 –matkan Hiidenmaalle Viroon 
perjantaina 21.9. Lähtö on aamulla 
ja palaamme samana iltana takai-
sin. Koneessa on 19 paikkaa, joten 
kannattaa tehdä varaus pikaisesti, 
näitä matkoja ei ole koko maailmas-
sa paljoakaan tarjolla. Matkan oma-
kustanteinen hinta on 235 e (sekä 
DC-yhdistyksen jäsenmaksu 15/30 e 
ks. www.dc-ry.fi). Sitovat ilmoittau-
tumiset Sampo Martiskaiselle 31.8. 

mennessä. 
Syyskauden aikana järjestämme 

kerhon Golf-kisan. Seuraa tämän 
lehden kerhopalstan ilmoituksia 
ajankohdasta ja järjestelyistä.

Kerhon hallituksen kokous pide-
tään 30.8. klo 17.30.

Toimintamme tiedot löytyvät 
HRS:n kerhopalstalta ja kerhon 
Facebook-sivulta sekä tilaisuuksien 
yhteyshenkilöiltä.

Muista myös ilmoittaa mahdol-
lisesti muuttuneet yhteystietosi sih-
teerille, näin saat varmemmin tie-
dot ajoissa kerhomme tapahtumista. 
Erityisesti s-posti osoitteet tulisi päi-
vittää mahdollisimman pian. 

Kerhon toimintaa koskevat ke-
hitysehdotukset ja kysymykset voi 
osoittaa puheenjohtaja Jyrki Ratia, 
040-5829127, mratia@welho.com 
tai sihteeri Kerkko Kinnuselle 0400-
705181, kerkko.kinnunen@gmail.
com. .

itä-helsingin 
reserviUPseerit

 
Ammunta: Ruutiaseammunnat 
jatkuvat ulkoradoilla Santahami-
nassa. IHRU:n osalta tukeudutaan 
piirin ohjelmaan, joka löytyy Hel-
singin Reservin Sanomista 15.6.2012 
5/2012. Lisätietoja antaa Juhani 
Hartela p. 040 834 2839. Syyskau-
della ilma-aseilla ammutaan torstai-
sin klo 17.00 alkaen Tukikohdassa, 
os. Puotilantie 1 D. Ammunnat aloi-
tetaan 6.9.2012. Kerhon aseet ovat 
käytettävissä. Ammuntojen yhteys-
henkilö on Esko Sillankorva 040-756 
3340.

Syysjotos kilpaillaan tänä syksy-
nä Jurvassa 14. - 16.9, jotoksen nimi 
on "Nikkarijotos 2012" ilmoittau-
tuminen alkaa 1.7. ja päättyy 31.8. 
Osallistumismaksu on 90,- / partio, 
jonka yhdistys maksaa. Jos olet kiin-
nostunut soita Jukka Kantokoski p. 
050 332 3687. Lisätietoja jotoksesta 
saat Reserviläinen lehdestä 4/2012 
tai suoraan www.reservilaisliitto.fi/
nikkarijotos2012. 

Yhdistyksen hallitus suosittaa 
jäsenilleen Reserviläisurheiluliiton 
sähköisen kuntokortin käyttöönot-
toa osoitteessa: www.resul.fi/kun-
tokortti. 

Yhteystietoja: pjoht Jukka Kan-
tokoski p. 050 332 3687, vpjoht Jani 
Riekkinen p. 050 598 4759, siht. 
Juha Iiskola p. 040 6712 120.

AselAJiKerhot

ilmAilUKerho
 

Ilmailukerhon 60 v juhlakokous 
pidetään perjantaina 7.9.2012 Suo-
menlinnan Upseerikerholla alkaen 
klo 17 

(HUOM. Pitopaikka muuttu-
nut). Tumma puku tai paraatipuku, 
kunniamerkit. Juhlaesitelmä kenrl 
Heikki Nikunen: Richard Lorenz - 
hävittäjäilmailumme isä . 

Juhlakokousta ennen samana 
päivänä 7.9.2012 on klo 15 Hietanie-
men hautausmaan Alppilentäjien 
haudalla seppeleen lasku.

Ilmailukerhon ja Ilmailuosas-
ton jäsenet ilmoittautuvat juhlako- 
koukseen maksamalla Ilmailuker-

helsingin 
reserviupseeripiiri

toimintakalenteri



16 17. 8. 2012  <  6 | 2012

helsingin seudun 
reserviläispiiri

helsingin  

reserviläiset

Ampumatoiminta
Vuonna 2012 ratavuorot ovat maa-
nantaisin klo 19:00 -21:30 viikoilla 
34, 39, 43, 47 ja 51. Mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan yhdistyk-
sen sivuilla www.reservilaisliitto.fi/
liitto/piirit/sivustot/helsingin_re-
servilaiset tai sitten voi soitella ja 
kysyä. Yhdistyksen jäsenillä, joilla ei 
ole omaa asetta, on mahdollista am-
pua yhdistyksen .22 pistooleilla. Yh-
distys järjestää tarvittavat patruu-
nat. Osallistujilla täytyy olla omat 
suojalasit ja kuulosuojaimet sekä 
voimassa oleva vakuutus (esim. Re-
serviläisen ampumaturva), mukaan 
myös voimassa oleva Reserviläislii-
ton jäsenkortti. Ilmoittautumiset: 
tomi.sarilahti@iss.fi ratavuoropäi-

vänä klo 12:00 mennessä. Osallis-
tujia mahtuu rajoitettu määrä ja 
osallistujat otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Lisätietoja antaa ase-
vastaava Tomi Sarilahti puh. 040 
594 9673.

Yhteystiedot
Yhdistyksen jäsenistölle on lähe-

tetty sähköpostiviestejä mm. piirin 
muiden yhdistysten tapahtumista. 
Noin 60 yhdistyksemme jäsenellä 
on MPY:n ylläpitämässä jäsenrekis-
terissä väärä sähköpostiosoite. Jos 
sinulla on sähköpostiosoite, johon 
haluaisit saada tietoa ”nopeista läh-
döistä”, mutta et tähän mennessä 
ole saanut, ilmoita se Timo Eloläh-
teelle. Hänelle voi ilmoittaa myös 
muutokset niin katu- kuin sähkö-
postiosoitteessasi. Vielä helpommin 
se käy Reserviläisliiton nettisivujen 
kautta (aloitussivun painike ”tarkis-
ta/muuta jäsentietojasi”).

Lisätietoja yhdistyksen toimin-
nasta antavat puheenjohtaja Tomi 
Sarilahti, puh. 040 594 9673, tomi.
sarilahti@iss.fi tai helsinki@hel-

hon tilille Sampo FI 07 8000 1370 
8583 76 illallisen hinnan 50 euroa 
(sis. alkudrinkki, alku- ja pääruoka, 
1 kaato viiniä, kahvi, pöytiintarjoi-
lu), maksuun viite: juhlakokous, 
maksu viimeistään 24.8.2012. 

Lisätiedot tarvittaessa Aar-
ne Paukku atte.paukku(at)eli-
sanet.fi tai 040 7578353 ja valto.
ottovainen(at)kolumbus.fi tai 040 
7423097.

ilmAtorJUntAKerho

IT-kerhon hallitus tiedottaa alkavan 
syksyn ohjelmasta seuraavaa: 

Saunailta 17.9.2012 
IT-kerho järjestää jäsenilleen 

saunaillan Suomenlinnan Upsee-
rikerholla 17.9.2012 kello 18.00. 
Ohjelmassa keskustelua ajankoh-
taisista asioista, erityisesti ilmator-
junnan saralla, sekä pikkupurtavaa 
ja saunajuomaa. Ilmoittautumiset 
6.9.2012 mennessä kerhon puheen-
johtajalle (ilkka.anttonen@gmail.
com) tai tiedotusvastaavalle (jaak-
ko.ahtela@gmail.com). 

Tutustumisammunta 17.10.2012 
IT-kerhon jäsenille avoin tutus-

tumistilaisuus kerhon ampumatoi-
mintaan järjestetään Helsingin Re-
serviupseeripiirin ampumaradalla 
17.10.2012. Ammunta suoritetaan 
kerhon aseilla, kokeiltavana Glock 
ja MP5. Tutustumisammuntaan 
osallistuvat ovat vakuutettuja ker-
hon puolesta eikä aikaisempaa ko-
kemusta tarvita. Ilmoittautumiset 
10.10.2012 mennessä Timo Niirasel-
le (timo.niiranen@gmail.com). 

Lisäksi kerhon säännöllinen am-
pumavuoro jatkuu parillisten viik-
kojen keskiviikkoina kello 17.00. 
Kerhon aseet ovat käytössä myös 
näillä vuoroilla! Ilmoittautuminen 
kaksi päivää ennen vuoroa Timo 
Niiraselle (timo.niiranen@gmail.
com). 

 Lopuksi kerhon hallitus toivot-
taa kaikille hyvää loppukesää ja al-
kavaa syksyä!

JääKäriKerho

Avaamme syyskauden 4.9. kerhoil-
lalla Santahaminan Kiltasaunalla, 
löylyt ovat valmiit klo 17.00 ja me-
ressä voi käydä uimassa. Makkarat 
ja saunajuomat mukaan. 

Kerhon yhteystiedot: Puh.joht. 
Jorma Nisula, puh. 698 4260, GSM 
0400 453 709. Siht. Yrjö Saulamo, 
puh. 349 

3162, GSM 050 344 5635.
Jääkärikerhon kotisivu: http://

www.rul.fi/jaakarikerho/

PioneeriosAsto

Ammunnat Töölön Luolassa ovat 
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla 
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 
ja 52 ja lauantaisin klo 9.30-12. vii-
koilla 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 
42, 46 ja 50. Pioneeriosasto tarjoaa 
maksaneille jäsenilleen patruunoi-
ta 50 kpl/kerta/.22cal ja 10 kpl/
kerta/9mm, kullekin enintään vii-
deltä kerralta vuodessa. Paikalla on 
myös aseita ja kouluttaja. Ota omat 
kuulonsuojaimet mukaan, jos löy-
tyy. Ilmoittaudu edelliseen iltaan 

mennessä ampumaupseerille.
Pioneeriosasto osallistuu vähin-

tään yhdellä joukkueella Reser-
viurheiluliiton syysjotokselle, joka 
järjestetään tänä vuonna Jurvassa 
14.-16.9. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot sihteeriltä.

Pioneeriosastolla on myynnissä 
mustia t-paitoja, joiden rintamuk-
sessa on pieni keltainen pioneeri-
logo (työkalut). Hinta vain 10 eur. 
Myynnissä myös pioneerilippiksiä 
ja pioneeripatsaita. Tilaa sihteeriltä.

Pioneeriosaston nettisivut on 
uudistettu! Käy katsomassa pio-
neeriosasto.org ja anna palautetta. 
Mikäli sinulla on kuvia Pioneeri-
osaston tapahtumista, voit lähettää 
sihteerille.

Jäseneksi voit liittyä netissä tai 
ottamalla yhteyttä sihteeriin. Osoit-
teenmuutokset myös netissä.

Yhteystiedot: Puheenjohtaja kapt 
Jukka Rusila, 040 779 5619, jukka.
rusila@ramboll.fi; sihteeri, tiedo-
tusupseeri vänr Antti Korhonen, 
040 559 7026, antti.j.korhonen@
aalto.fi, ampumaupseeri evl evp 
Matti Mähönen, 040 570 3718, mat-
ti.mahonen@pp.inet.fi, urheilu-
upseeri ltn Toni Teittinen, 050 321 
6237, toni.teittinen@iki.fi

www.pioneeriosasto.org

reservimeriUPseerit

Elokuinen tervehdys kaikille ker-
homme jäsenille.

HRMU:n ohjatut pistooliammun-
nat ovat vielä kesätauolla elokuun 
ja käynnistyvät jälleen syyskuussa 
2012 parittomien viikkojen lauan-
taisin kello 12.00- 14.30. Ammun-
nat pidetään piirien ampumaradal-
la, jossa yhdistyksen 22.kaliiperin 
käsiaseet, tarvittavat ammukset, 
kuulosuojaimet sekä suojalasit ovat 
jäsentemme käytettävissä. Ilmoita 
tulostasi aina vähintään vuorokaut-
ta etukäteen ampumaupseeri Harri 
Pakariselle gsm. 040 - 517 9834. Il-
moittautumalla varmistat osallistu-
misesi ja kuulet mahdollisista poik-
keusjärjestelyistä.

Miellyttävää kesän jatkoa ja suo-
tuisia veneilytuulia.

rt-Kerho 
JohtorengAs

Padasjoen ampumaviikonloppu 
Perinteinen syksyn ampumavii-

konloppu Padasjoella järjestetään 
7.-9.9.2012. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset toni.aalto@iki.fi tai 040 311 
3348.

Ampumavuorot Töölön ampu-
maradalla 

RT-Kerho Johtorengas ry:n seu-
raavat ratavuorot Töölön ampuma-
radalla ovat viikoilla 34, 38, 42, 46 
ja 50. Aika ratavuorolle on aina kes-
kiviikko klo 19:00–21:30. Ilmoittau-
tumiset viimeistään kunkin viikon 
maanantaina Toni Aallolle, toni.aal-
to@iki.fi tai 040 311 3348. Kaikki jä-
senet ovat tervetulleita ampumaan, 
kunhan "Reserviläisen ampumatur-
va" –vakuutus on maksettu. Mak-
sulomakkeen voi tilata kotiin osoit-
teesta: http://www.reservilaisliitto.
fi/ampumaturva. 

Jäsenten sähköpostiyhteystieto-
jen päivittäminen 

Varmistathan että yhteystieto-
si ovat ajan tasalla ja ilmoitathan 
esim. muuttuneen sähköpostiosoit-

teesi yhdistykselle osoitteeseen joh-
torengas@gmail.com. 

viestiosAsto

Koulutus: Vuonna 2012 MPK järjes-
tää seuraavaa koulutusta: 07.09. 
KYBER-sodankäynnin erikoiskurssi, 
29.09. 

Viestivälineet ja viestittäminen, 
06.10. Radioasema ja radioliikenne, 
03.11. Sähköt poikki –varautumis-
koulutus, 16.11. Yhtymän viestijär-
jestelmä M80 ja KSL. Tarkemmat 
tiedot löytyvät MPK:n kotisivuilta 
www.mpk.fi.

Jos haluat toimia kouluttajana 
tai apukouluttajana jollain viesti-
kurssilla, niin ota yhteyttä toimi-
alajohtaja Jyri Putkoseen tai kurs-
sinjohtajaan. Lisäksi vuoden aikana 
on erilaisia tukitehtäviä, joissa tar-
vitaan kokeneiden viestimiesten/
kouluttajien apua. MPK-kalenterissa 
myös on koko vuoden kestävä kurs-
si "Viestikouluttajien kouluttautu-
minen Pääkaupunkiseutu 0400 12 
12132", jonka puitteissa organisoim-
me ja kehitämme viestin koulutusta. 
Kurssille ilmoittautuneet muodosta-
vat "kouluttajapankin". Jos siis olet 
kiinnostunut koulutustehtävistä, 
käy ilmoittautumassa. Tuon kana-
van kautta hoituu sähköpostitus ja 
materiaalin jakaminen viestikoulut-
tajille jatkossa. Ilmoittautuminen 
tälle kurssille ei sido tai pakota si-
nua, vaan pikemminkin antaa mah-
dollisuuden saada tietoa ja "napata 
kiinni" sellaisista hommista, jotka 
sinua mahdollisesti kiinnostavat. 
Jos haluat sitoutua vahvemmin 
MPK- ja KOTU-toimintaan, käy täyt-
tämässä MPK-sitoutumislomake ja 
postita se printattuna piiripäällikkö 
Mauri Väänäselle. Lomake löytyy 
tältä sivulta (www.mpk.fi -> Pii-
rit -> Etelä-Suomi -> Helsinki -> 
KOTU-yksikkö -> Hae KOTU-yksik-
köön). 

VUY: Viestiupseeriyhdistys 
(VUY) on julkaissut uudistetun pai-
noksen Viestimies-kirjasta, jonka 
VUY:n jäsenet saavat edulliseen 
kahdeksan euron jäsenetuhintaan. 
Monet jäsenistämme ovat myös 
VUY:n jäseniä, puollamme mielel-
lämme jäsenhakemuksianne. Lisä-
tietoja puheenjohtajaltamme sekä 
www.viestiupseeriyhdistys.fi. 

Ampumatoiminta: Ampumavuo-
romme Töölön pistooliradalla ovat 
parittomien viikkojen tiistaina. 

Kokoontuminen klo 18.50 sisään-
käynnin luona. Huomatkaa pakolli-
nen ilmoittautuminen päivää ennen  
ampumavuoroa ampumavastaavil-
lemme spostitse ampumaupseeri1@
viestiosasto.net tai ampumaupsee-
ri2@viestiosasto.net, tarkemmat 
ohjeet ja yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme. Huomatkaa myös 
HRUP:n ampumavuorot Santaha-
minassa, ilmoittautuminen: www.
mpk.fi. 

Tiedotus: Lisätietoa toiminnas-
tamme, ampumavuoroista, MPK:n 
ja jäsenistömme järjestämästä 
viestikoulutuksesta, liikuntatapah-
tumista sekä Viestiosaston ajanta-
saiset yhteystiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme www.viestiosasto.
net. Tiedotamme tapahtumista 
jäsenistölle myös sähköpostitse ja 
LinkedIn-ryhmässämme Viestiosas-
to – jos et ole saanut tätä ilmoitusta 
sähköpostiisi, niin käy päivittämäs-
sä yhteystietosi RUL:n sivuilla www.
rul.fi, kohdassa Liity jäseneksi. Voit 
myös lähettää sähköpostia sihteeril-
lemme. 

senioriUPseerit

Matka Itäviroon 18 - 19.9.2012

Helsingin Reservin Sanomissa 
13.4.2012 numerossa 3 ilmoitetulle 
matkalle on peruutusten vuoksi löy-
tynyt muutama vapaa paikka. Siispä 
matkalle ilmoittautumisaikaa on pi-
dennetty 10.9.2012 saakka.

Matkamme pääkohteina ovat 
Narvan ja Sinimäkien taistelupaikat 
ja näiden taistelujen suuri vaikutus 
Suomen kohtaloihin. Lisäksi käsi-
tellään JR 200:n eli Suomen poikien 
sotatietä, Viron kartanoita ja Viron 
tärkeintä energian lähdettä, palavaa 
kiveä. Tallinnassa seuraamme liittyy 
Hans Alviste, JR 200:n veteraani, 
joka tulee kertomaan omakohtaisia 
kokemuksia JR200:n vaiheista sekä 
Siperian vankileireistä.

Matkan ohjelma
Tiistai 18.9
06.30 Kokoonnumme tilauslii-

kenteen pysäkille Mannerheimin 
ratsastajapatsaan ja Kiasman tuntu-
maan. Laivassa, Eckerö Linen m/s 
Nordlandiassa kokoonnumme 9. 
kannen kokoustiloihin.

08.00 Laiva lähtee kohti Tallin-
naa

11.00 Saavumme Tallinnaan. 
Matkalla kohti Narvaa tutustutaan 
lyhyesti Palmsen ja Sagadin karta-
nomiljöihin. Sinimäkien taistelu-
alueella tutustutaan tapahtumiin 
maastossa ja käydään Sinimäkien 
Vaivaran museossa.

19.00 on arvioitu saapumisaika 
Narvaan

Keskiviikko 19.9.2012
08.00 Aamiainen hotellin ravin-

tolassa.
9.00 Lähtö hotellista, kiertoajelu 

kaupungissa
15.30 Tulo Tallinnan satamaan. 

16.30 Buffet-päivällinen laivan 
ravintolassa.

17.00 Laiva lähtee kohti Helsin-
kiä.

20.30 Saapuminen Helsinkiin.

Matkan hinta on n 259 euroa/
henkilö 2-hengen huoneessa, 1-hen-
gen huoneen lisämaksu on 20 eu-
roa. Hintaan sisältyvät ateriat ja 
kuljetukset sekä asiantuntijaoppaan 
palvelut ja sisäänpääsymaksut. 

Hintaan ei sisälly alkoholijuomia. 
Senioriupseerien kerho kerää pie-
nen, ns tukimaksun/henkilö.

Matka on avec ja siihen voivat 
osallistua kaikkien HRUP:n kerho-
jen ja yhdistysten jäsenet puolisoi-
neen ja seuralaisineen. Sitovat il-
moittautumiset tulee tehdä viimeis-
tään 10.09.2012. 

Retken vastuullisena järjestäjä-
nä toimii Vihdin Liikenne Oy VL-
Matkat, joten he ottavat vastaan 
ilmoittautumiset sekä hoitavat las-
kutuksen. Ilmoittaudu siis: Tuulikki 
Lehtimäki, VL-Matkat: tuulikki.leh-
timaki@vihdinliikenne.fi tai puh 09 
444 774.

Kerro ilmoittautuessasi kerhosi, 
nimesi täydellisenä sekä syntymä-
aikasi sekä haluatko yhden hengen 
huoneen.

Muista: passi tai poliisiviran-
omaisen antama henkilötodistus, 
henk.kohtainen matkavakuutus.

Tervetuloa matkalle.

KAntA-helsingin 
mAAnPUolUstUsnAiset

Kanta-Helsingin Maanpuolustusnai-
set kokoontuu maanantaina 3 syys-
kuuta 2012 klo.18.00 Döbelninkatu 
2.
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kalusto mahdu enää kerralla näytte-
lyyn. Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja 
Viestimuseo aloittaa Hämeenlinnas-
sa 1.1.2013 Linnankasarmilla.

Ammunnat Töölön Luolassa ovat 
keskiviikkoisin klo 19-21.30 viikoilla 
32, 36, 40, 44, 48 ja 52 ja lauantaisin 
klo 9.30-12. viikoilla 34, 38, 42, 46 ja 
50. Pioneerikilta tarjoaa maksaneil-
le jäsenilleen patruunoita 50 kpl/
kerta/.22cal ja 10 kpl/kerta/9mm. 
Paikalla on myös aseita ja koulut-
taja. Ota omat kuulonsuojaimet 
mukaan, jos löytyy. Ilmoittaudu 
edelliseen iltaan mennessä Pionee-
riosaston ampumaupseerille matti.
mahonen@pp.inet.fi tai killan pu-
heenjohtajalle tommi.laakkonen@
porvoo.fi tai 0400757048.

Pioneeripuukkoasioita hoitaa 
Ilpo Ervasti, 0500184684 tai ilervas-
ti@gmail.com.

helsingin 
sUoJelUsKUntAPiirin 

PerinneKiltA 
 

trAditionsgillet 
För h:Fors 

sKyddsKårsdistriKt

Killan syyskokous
Killan syyskokous pidetään tiis-

taina 23. lokakuuta 2012 Suojelus-
kuntatalon auditoriossa (Töölönto-
rinkatu 2 B). 

Ohjelma: Kukkalaitteen lasku 
muistokivelle klo 16.15, kokous klo 
16.30 jonka jälkeen kahvitarjoi-
lu. Kokousesitelmä alkaa klo 17.30 
(aihe ilmoitetaan myöhemmin).

Killan yhteystiedot: pj. Markus 
Anaja, markus.anaja@kolumbus.fi 
tai puh. 0400 694 004.

 

 

 

 

 

 

 

    
helsingin 

rAUhAntUrvAAJAt

Hallitus 2012: Tapani Forsström 
(pj), Kari Kaiponen, Mirva Brola, 
Harri Sinisalo, Poro Varhimo, Juha 
Salonen, Tom Asplund, Kalle Aho-
nen ja Mika Raatikainen.

Yhteystiedot: www.helrt.org, 
Tapani Forsström, puheenjohtaja/
veteraanivastaava p. 040 587 0352, 
tforsstrom@hotmail.com, Kari 
Kaiponen, sihteeri/jäsenvastaava 
p. 040 584 8524, kari.kaiponen@
pp.inet.fi

Tom Asplund, varapuheenjohtaja 
p. 050 553 5665, tom.asplund@rau-
hanturvaajaliitto.fi

Veteraanitukitoiminta: Marja-
Leena Pihlajamaa p. 040 724 0223, 
ml.pihlajamaa@gmail.com, liiton 
veteraanituen päivystävä puhelin: 
0207 698 111

Messi-illat: Ti 4.9. klo 18 alkaen 
ravintola Zetor. Operaatio Atalantan 
huollon toteutus Intian valtamerel-
lä. Komentajakapteeni Risto Auvi-
nen esitelmöi.

Ammunta: Yhdistyksen rk-am-
muntakilpailu on Santahaminassa 
su 26.8. kello 17.00–21.00. Nouto 
siltavartiolta kello 16.15. Ilmoit-
tautumiset MPK:n sivujen kautta. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: ke 
22.8.2012.

Kävelemään: YK:n maailman 
veteraanien rauhankävely Käpylän 
urheilupuistossa su 23.9., ohjelma 
tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Tule mukaan! Yhdistys kaipaa 
vapaaehtoisia tekijöitä moneen ta-
pahtumaan. Ilmoittaudu mukaan 
Kaiposelle (kari.kaiponen@pp.inet.
fi)! Rintamanaiset kokoontuvat 
kerran kuukaudessa omaan koko-
ukseensa. HELRT tukee, jotta ar-
voisat iäkkäämmät daamit pääsevät  
kokouspaikalleen. Tarve yleensä 4-5 
faitteria. Kokoukset 14.9., 9.11, 14.12.

Järjestyksenvalvontaa: Vapaaeh-
toisia järjestyksenvalvojia tarvitaan 
yhdistyksen varainhankintaan. Il-
moittaudu Juha Saloselle puh. 040 
722 9804 ja juhasalonen1959@luuk-
ku.com. Jos ei ole jv-korttia, koulu-
tus tarjotaan!

Huom: Yhdistykselle kuuluvat 
tavarat kootaan nyt yhteen paik-
kaan. Jos sinulla on jotakin yhdis-
tykselle kuuluvaa, ota yhteys Poro 
Varhimoon poro.varhimo@gmail.
com.

Facebook: Yhdistys omalla ni-
mellään nyt myös Facebookissa. 
Tule mukaan!

E-jäsenkirje: Yhdistys lähettää 
nykyisin tiedotteita sähköpostitse. 
Jos et ole vielä jakelussa, ilmoita 
osoitteesi: kari.kaiponen@pp.inet.fi

seen tehtävästä killan syysretkestä!
Killan sääntömääräinen syysko-

kous pidetään Santahaminan perin-
netalolla keskiviikkona 10 lokakuu-
ta klo. 18:00. Kokouksen päälle on 
luvassa esitelmä ja kokouskahvit.

vääPeliKiltA

VÄÄPELIKILTA

Vääpelikilta ry:n koulutuspäivät, 
Padasjoki 28.-30.9.2012
Vääpelikilta ry järjestää koulutus-
tapahtuman Padasjoen harjoitus-
alueella, jossa jäsenillä on mah-
dollisuus ampua erilaisilla aseilla, 
suorittaa ensiapukortteja, tutustua 
huollon koulutukseen, tehdä kunto-
testejä jne. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Ari 
Hautala, ari.hautala@kolumbus.fi 
ja yhdistyksen verkkosivut

Vääpelikilta ry:n sisäampumavuoro
Töölön sisäampumaradalla sunnun-
taisin klo 12.00-14.30. Mahdollisuus 
ampua ruutiaseilla .45 ACP kalii-
periin saakka. Kysy ratavuoroista 
Markku Niemiseltä, puh. 0400 709 
782, mardes@kolumbus.fi tai Timo 
Kyyhkyseltä, puh. (09) 753 7837. 

Katso tiedot muista tapahtumista 
yhdistyksen verkkosivuilta www.
reservilaisliitto.fi/vaapelikilta tai 
ota yhteyttä: pj. Lassi Paavonkallio, 
puh. 040 5123 358, lassi.paavonkal-
lio@lp-mercatura.fi ja sihteeri Timo 
Tuomi, puh. 040 5401 625, timo.tuo-
mi@gmail.com. 

helsingin 
ilmAtorJUntAKiltA

Hyvää loppukesää sekä alkavaa syk-
syä.

Yhteistyökumppanimme järjestä-
vät joskus tilaisuuksia, joihin meillä 
on myös mahdollisuus osallistua. 

Nämä saattavat tulla lyhyellä va-
roitusajalla ja silloin ainoa tiedotus-
tapa on sähköposti. Kilta ottaa mie-
lellään vastaan jäsentensä sähkö-
postiosoitteita ja niitä saa lähettää 
sihteerille. Osoitteita ei luovuteta 
kolmannelle osapuolelle. 

Ampumavuoro normaalisti pa-
rillisten viikkojen keskiviikkoisin 
1600-1900. Lisätietoja: Ari Vaaras-
maa, GSM 040 502 3754. 

Puh.joht. Timo Niiranen GSM 
0400 743 877 timo.niiranen@gmail.
com; sihteeri: Edward Breitenstein 
GSM 044 333 1027 edward.breiten-
stein@gmail.com  

PääKAUPUnKiseUdUn 
PioneeriKiltA

Pioneeri- ja suojelujotos Panssari 
2012 kisattiin Parolassa. 18 parti-
on joukosta kiltamme Team Titan 
selvisi sijalle 7. Osallistuimme vah-
vasti kisan järjestelyihin ja saimme 
panoksestamme erityistä kiitosta. 
Vuoden 2013 jotos on Keuruul-
la heinäkuun lopussa tukeutuen 
PionR:iin.

Pioneerimuseo on auki Miehik-
kälässä elokuun loppuun ti – su 10 
– 18. Vielä on mahdollista nähdä 
koko näyttely kerralla. Kun museo 
muuttaa Hämeenlinnaan, ei koko 

resp.fi ja sihteeri Timo Elolähde, 
puh. 040 830 4097, timo.elolahde@
hsl.fi.

 
 

itä-helsingin 
reserviläiset

Syysampumaleiri Padasjoella 7.- 
9. 9. -12, kohdennettu IHRU:n ja 
IHRes:n jäsenille tarkoituksena ke-
hittää mpuma- ja aseenkäsittelytai-
toa. Varustus: Oma makuualusta ja 
-pussi, kuulo-suojaimet. Oma am-
pumavakuutuskortti, jos on (MPK-
kurssi-ilmoittautuminen riittää va-
kuutuksen suhteen!). Omat aseet, 
panokset ja luvat. Omat taulut - 25 
m pistoolitauluja kaupan e 2/kpl, 
käytettyjä ilmaiseksi. Ruokailut hoi-
taa kurssivääpeli Soini Hyttinen, 
kurssilaisten ruokailumaksu n e 25 
paikan päällä (Omat eväät sallittu). 
Lainakivääreitä ja -pistooleita saa-
tavilla. Ammuksia (7.62 ja 9 mm) 
myydään omakustannehintaan e 
0,50 ja e 0,20/kpl, käteinen tai ti-
limaksu. Ilmoittautumiset MPK:n 
järjestelmän kautta viimeistään 
050912 tai suoraan kurssinjohtaja 
Klaus Koivu, 0505623211/ kakoivu@
gmail.com viimeistään ti 040912 
mennessä. Yhteiskyydeistä sopimi-
nen: kakoivu@gmail.com (IHRU), 
soinimarkku.hyttinen@elisanet.fi 
(IHRes).

Hallitus toivottaa jäsenistölle 
hyvää kesän jatkoa ja muistuttaa 
syyskuusta lähtien kuukauden toise-
na tiistaina alk klo 18:00 jatkuvista 
pirtti-illoista Vuosaaressa. Pvm:t 11. 
9., 9. 10. ( syyskokous ), 13. 11., 11.12. 
( Puurojuhla ).

vAntAAn 
reserviläiset

VaRes Cup IV 15.9.2012 Lopen am-
pumaurheilukeskuksessa. Ilmoit-
tautuminen avataan 15.8.2012 www.
vantaanreservilaiset.fi/VaRes Cup 

3-asentokilpailu 16.9.2012 klo. 
11.00 Lopen ampumaurheilukeskuk-
sessa, 100 m kivääriradalla.

Kivääri, 100 m, 3 x 10 ls. Ilmoit-
tautumiset niko.niemisto@gmail.
com 

Tikkurilan urheilutalon ampu-
marata. VaResin vuoroille tarvitaan 
lisää valvojia. Ilmoittautumiset Juk-
ka Väänänen +358 40 584 4568 

hForsneJdens svensKA 

reservUnderoFFicerAre

Skyttet i "Luolan" fortsätter på hös-
ten 2012 varje parlös veckas torsdag 
kl. 17.00-19.00. Följande skytten är 
30.8, 13.9, 

Triangel kampen 2012
29.8 pistolskytte och miniatyrge-

värsskytte Ingå skjutbana kl. 17.30., 
20.10 Triangelkampens avslutnings-
fest, Dragsvik

Övriga evenemang.
22.9 Skogsstigen,Ramsholmen 

Ekenäs, deltagaravgift 5 eur/person 
14-16.9 RES-URSUS-MARSCH, Syn-
dalen

www.reservilaisliitto.fi/hsru; 
Ordförande Markus Liesalho, tel. 
0400-421 002, email svenska@hel-
resp.fi

s-ryhmän 
reserviläiset

Kesäkauden perinteinen retki teh-
tiin jälleen Hamina Tattooseen hy-
vän sään vallitessa 15 hengen voi-
malla.

Syksyn seuraava tapahtuma 
on varuskuntavierailu Riihimäelle 
Viestirykmenttiin lokakuun alku-
puolella. Tarkka päivämäärä saa-
daan tietoon lähiaikoina ja siitä tie-
dotetaan sähköpostilla ja seuraavas-
sa lehdessä. Järjestämme keskitetyn 
kuljetuksen.

Yhteystietoja: puheenjohtaja 
sami.keino@sok.fi 050-3096210, I 
varapuheenjohtaja ja sihteeri tee-
mu.mallinnen@sok.fi 050-3884665, 
II varapuheenjohtaja ari.vieno@
sok.fi 050-9115941, varainhankinta-
johtaja manuelmanner@hotmail.
com 040-7055668, toiminnanjohta-
ja makinen.teuvo@gmail.com 050-
3385636 (ei hallituksessa)

mUUt  
mAAnPUolUstUs-

yhdistyKset

AUtoJoUKKoJen 
helsingin KiltA

Automiesten ammuntailtaa 
vietettiin kesäkuun 7 päivä pistoo-
liammunnan merkeissä. Kisaajia 
oli mukavasti, 11 osallistujaa. Tässä 
parhaat pistemiehet tuloksineen: 1. 
Olavi Immonen 89 p, 2. Paavo Vir-
tanen 88 p, 3. Heikki Heikkonen 87 
p, 4. Jan Erik Mandelin 83 p, 5. Ilkka 
Perasto 80 p.

Myös Kaartin Pataljoonan 
200-vuotisjuhlien ammuntakisoissa 
killaltamme oli joukkue mukana.

Kaartin Jääkärirykmentin 2/2012 
saapumiserän omaisten päiviä vie-
tettiin Santahaminassa lauantaina 
heinäkuun 14 ja sunnuntaina 15 päi-
vä. Kiltamme perinteisen vanhojen 
autojen teemana oli tänä vuonna 
paloautot. Lauantaina paikalla oli 
kaksi Helsingin palomuseon ko-
koelmiin kuuluvaa paloautovete-
raania rinnallaan puolustusvoimien 
tämän päivän 4x4 Scania paloauto, 
johon yleisö pääsi myös tutustu-
maan. Sunnuntaina kanssamme oli 
Suomen Pyrotekniikan pojat Aki ja 
Simo Niittymäki ja heidän yrityk-
sensä hieno Dodge lentokenttäpalo-
autonsa ja tämän päivän kalustona 
oli taas uusi Scania ns. “vihreä” 6x6 
FDS 43/5 puhdistusajoneuvo, johon 
yleisö myös pääsi tutustumaan. Kul-
jetusapua saimme Dodgen siirtoon 
tänä vuonna Kuljetus Oy Oksaselta. 
Tapsa hoiti kuljetuksen Karkkilasta 
Santahaminaan ammattimiehen ot-
tein varmanpäällä. Iso kiitos Tapiol-
le kuljetustuesta samoin Niittymäen 
veljeksille sekä Christer Blomqvistin 
vetämälle palomuseon ryhmälle. 
Oli mukava tutustua teihin ja kalus-
toonne.

Automiesten kivääriammuntail-
ta on vuorossa tiistaina syyskuun 11 
päivä klo. 17:00 Santahaminassa. 
Mukaan ilmoittautumiset Heikki 
Heikkoselle numeroon 0400-776294 
5.9 mennessä. Osallistujat noude-
taan portilta klo.16:30.

Muistutan myös syyskuun 29. 
päivä Turun Triangle Motors yrityk-

sissiKerho 
sissiosAsto

Stadin Sissit on aktiivinen reserviläiskerhoyhtymä, joka kokoaa monipuoli-
seen toimintaansa – arvoon ja aselajiin katsomatta – samanhenkisiä, maan-
puolustuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Stadin Sissit tarkoittaa reipasta 
reserviläistoimintaa ja kantaviin pääperiaatteisiin on aina kuulunut vas-
tuuntunto, omatoiminen taitojen kehittäminen sekä vahva maanpuolustus-
henki.

Sissien kotisivut ja sissiportaali
Käy tutustumassa Stadin Sissien entistäkin informatiivisimpiin kotisivui-

hin osoitteessa www.stadinsissit.fi. 
Muista myös Sissiportaalin käyttö! Ohjeet Sissiportaaliin löydät Sissi-

sivuilta.
Kaikki Sissit tervetuloa toiminnantäyteiseen syksyyn hyvin levätyn kesän 

jälkeen.
Maastotoiminta
Pahkis 2012: 21.–23.9. Vekaralla. Sissitoimintaa parhaimmillaan – lähde 

mukaan! Ilmoittautuminen 31.8.asti MPK:n sivujen kautta. Vietä viikonlop-
pu Vekaralla 21.-23.9. ja kerää kolme kh-vuorokautta!

Lue lisää täältä ja ilmoittaudu nyt: https://www.mpk.fi/Default.aspx?ta
bid=171&tap=0&ryhma=Kymenlaakso

VEH-kutsut tulevat postissa nyt ilmoittautuville syyskuun alussa.
Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä, 

jonka lisäksi vihollisosasto häiritsee toimintaa. Harjoituksen tarkoituksena 
on ennen kaikkea antaa sissitoimintakoulutusta ja harjaannuttaa sitä käy-
tännössä. Lisätietoa antavat: Kilpailun johtaja Kimmo Karila puh. 0400 458 
133 kimmo.karila@elisanet.fi tai varajohtaja Jani Heimala puh. 050 599 
5899 jani@heimala.fi

Sissitoimintakurssi Lopella 24.-26.8.2012
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Tee nyt Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton jäsentietojen tarkistus ja 
muutokset omatoimisesti liittojen www-sivujen kautta. Erityisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi ovat re-
kisterissä ajan tasalla. Ampuma- ja senioriturvavakuutuksen tilaus onnistuu 
myös samasta paikasta sähköisesti. Osoite http://www.reservilaisliitto.fi/ 
ja/tai http://tapiolanreserviupseerit.fi/jasentiedot

Huom.: Muuttuneesta postiosoitteesta ei tarvitse ilmoittaa. Poikkeukse-
na mahdollinen osoitetietojen luovutuskielto, tällöin muutokset on ilmoitet-
tava omatoimisesti jäsenrekisteriin.

Yhteystietomme
Tapiolan Reservinupseerit ry: puheenjohtaja; kapt res marko.puumalai-

nen@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 172 1716, varapj ja tiedotusvastaava: ltn 
res panu.korpela@tapiolanreserviupseerit.fi, 040 557 4747
Espoon Reserviläiset ry: espoo@helresp.fi, Puheenjohtaja alik res henri.ja-
cobsson@esres.fi, 040 545 1899, varapj kers res Jyrki.Helin@esres.fi, 0400 
212 252.

KenttätyKistöKerho 
UUdenmAAn tyKistöKiltA

Tykki- ja heitinmiehet sekä -naiset ovat lomailleet kesä- ja heinäkuun. Kesä-
lomat on nyt vietetty ja on aika jälleen aktivoitua reserviläistoiminnan saral-
la. Aivan totaalisesti ei laakereilla olla lepäilty vaan kesäkuussa yhdistykset 
kävivät esittelemässä reserviläistoimintaa Vekaranjärvellä KARTR:n sekä 
Parolassa JTR:n kotiutuville varusmiesjohtajille. KARTR:ssä paikalla oli 52 
ja JTR:ssä 80 varusmiesjohtajaa. 

Syksyn 2012 tulevat tapahtumat:
Elokuu
MPKY:n Epäsuoran tulen koulutusviikonloppu Santahaminassa 17.-19.8. 

Aiheina mm. KRH-tuliasemakurssi sekä Epäsuoran tulen järjestelyt raken-
netulla alueella. MPKY:n järjestelmässä kurssit löytyvät seuraavilla nume-
roilla: Epäsuoran tulen järjestelyt rakennetulla alueella 0400 12 11020 ja 
KRH-tuliasemakurssi 0400 12 11021.

Lisätietoja antaa Aki Mäkirinta (aki.makirinta@sci.fi)
Syyskuu
Reserviupseerikoulu järjestää tykistön ja kranaatinheittimistön kunto-

ottelun 18.–19.9.2011 Haminassa. Reserviläisjoukkueilla on mahdollisuus 
osallistua tähän epäsuorantulen Suomen mestaruuskisaan. KT-Kerho ja Uu-
denmaan tykistökilta lähettävät partioita kisaan. Lisätietoja antaa Aki Mäki-
rinta (aki.makirinta@sci.fi)

Lokakuu
Suurta suosiota lähivuosina nauttinut nuorten jäsenten ampumailta jär-

jestetään jälleen pe 5.10. piirien ampumaradalla Töölössä. Ilmoittautumiset 
1.10. mennessä Jyri Vilamolle (jyri.vilamo@gmail.com). Osallistumismaksu 
10e eli pelkkien patruunakulujen hinnalla pääset kokeilemaan pistooliam-
muntaa. 

Ilmoittaudu ajoissa, viime syksynä kaikki halukkaat eivät mahtuneet mu-
kaan!

Marraskuu
Yhdistysten vuosikokoukset tullaan järjestämään marraskuussa, paikka, 

aika, vuosikokousesitelmän pitäjä sekä aihe ilmoitetaan myöhemmin.
Toimihenkilöt: Puheenjohtaja Janne Hänninen - puheenjohtaja@ktker-

ho.fi, varapuheenjohtaja Oskari Matilainen -Oskari.Matilainen@gmail.
com, sihteeri Patrick Hjelt - sihteeri@ktkerho.fi, Koulutusvastaava Aki Mä-
kirinta - aki.makirinta@sci.fi, Lohjan patterin päällikkö Tero Merjomaa 
-Tero.Merjomaa@nordea.com

Stadin Sissit järjestää Pahkikseen valmistavan Sissitoimintakurssin Lo-
pella. Harjoitus alkaa perjantai-iltana klo 19-21 Nesteen huoltoasemalta, 
osoite Yhdystie 1, Loppi. Paikalle pääsee omalla autolla, kimppakyydillä 
tai matkahuollon bussilla. Harjoitukseen on myös mahdollista saapua lau-
antai-aamuna. Kurssi on ilmainen. Varustus: maastopuku tai vastaavat ret-
keilyvaatteet, reppu/kantolaite, eväät 1 1/2 vuorokaudeksi, laavukangas/
kevytpeite, partioköysi, kompassi ja muut varusteet, joita tarvitset metsässä 
liikkumiseen. Kurssi sisältää muun muassa tiedustelu-, sulutus-, ensiapu- ja 
etenemiskoulutusta ja ammuntaa sekä melontaa. Ammuntaan osallistumi-
seen vaaditaan voimassaoleva Reserviläisen Ampumaturva -vakuutus. Va-
kuutuksen saa soittamalla Reserviläispiirin toimistoon ja se astuu voiman 
samana vuorokautena klo 24.00 mennessä kun se on maksettu. Lisätietoja 
Aleksi Ilmoselta aleksi.ilmonen@gmail.com tai 0509109791

Pimeätoimintakurssi 26.-28.10.2012
Kurssi järjestetään Padasjoella 26.–28.10. sissien omana harjoituksena. 

Käsiteltäviä aiheita mm: hämärässä ja pimeässä näkeminen, valonvahvis-
tin- ja infrapunalaitteet, liikkuminen ja suunnistaminen pimeällä, ammunta 
pimeässä

Maastotoiminnasta lisätiedustelut christer.mikkonen@elisanet.fi puh. 
050 5722 873.

Ampumatoiminta
Harjoitukset Luolassa jatkuvat taas seuraavasti ma 20.8.; su 26.8.; ma 

3.9.; su 9.9.; ma 17.9. Maanantain vuoro klo 19 -21 ja sunnuntain vuoro klo 
14.30–17.00. Lisätietoa ks. http://www.stadinsissit.fi/ampumaharjoitukset-
suojeluskuntatalolla. Katso myös MPK:n ja piirien ampumatoimintatilaisuu-
det toisaalta tässä lehdessä. Huomioi ilmoittautumisohjeet tämän lehden 
Ampumatoimintaa sivulta. Lisätietoa ampumatoiminnasta Lauri Helenius 
lauri.helenius@welho.com tai Eki Monni eki.monni@nokia.com puh 050 
486 7740.

Salitoiminta
Salilla kesätauko. Harjoitukset jatkuvat syksyllä täydellä teholla. Tiedus-

telut Marko Lehti 040 5438 264 marko.lehti.01@gmail.com.
Sissien hihamerkit ja t-paita
Tilaa itsellesi Stadin Sissien hihamerkit. Kankaista hihamerkkiä on kah-

tena versiona; perinteinen sini-valkoinen ja uutena tummalla oliivi-pohjal-
la, jossa musta neulos. Tumma merkki sopii hyvin maastopukuun. Merkit 
myydään parina (oliivi-musta ja sini-valkoinen) jäsenhintaan 5 euroa/pari. 

Saatavana myös Stadin Sissien uusi t-paita 30,00 euroa.
Tilaukset: Tapio Jaakkola (tapio.jaakkola@kolumbus.fi) tai Juha Mati-

kainen (juha_matikainen@suomi24.fi ). 
Yhteystiedot Sissien toimintaan
Sissikerho pj: Matti Riikonen 040 580 5337, matti.riikonen@elisanet.fi, 

Sissiosasto pj: Seppo Siimeslehto 040 500 4089, seppo.siimeslehto@elisa-
net.fi, Jäsenrekisteri: Tommi Saikkonen 050 554 4736, tommi.saikkonen@
gmail.com

tAPiolAn reserviUPseerit 
esPoon reserviläiset

www.tapiolanreserviupseerit.fi / www.esres.fi
Liikunta
Syyskauden ensimmäinen tapahtuma on:

Maastovaellus 1, su 2.9.2012, MPK kurssinro 0400 12 13030. Kokoontumi-
nen Solvallan pysäköintialueella klo 09.30, osoite Nuuksiontie 82, Espoo. 
Maastoon siirtyminen klo 09.45.

Ilmoittautuminen MPK:n sivujen kautta (http://mpk.fi/). Lisätiedot: 
juha.matikainen@esres.fi tai 050 5977 139 sekä MPK:n sivuilta.

Ammunta: Padasjoen kesäpäivät
Perinteiset Padasjoen kesäpäivät pidetään 24.–26.8.2012. Luvassa viikon-

lopullinen toiminnallista ammuntaa hyvässä seurassa. Paikalla myös yhdis-
tyksen lainakalustoa. Ampujan vakuutus pakollinen. Ilmoittaudu mahdol-
lisimman pian sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@esres.fi. Mai-
nitse ilmoittautuessasi mihin kerhoon kuulut, vakuutus (RAT tai SAL) sekä 
mahdollinen laina-aseen tarve (pistooli/kivääri/molemmat). Osallistumis-
maksu 10 e. Lisätietoja antaa Henri Jacobsson, henri.jacobsson@esres.fi, 
040 545 1899.

Ammunta: Espoon Ampumaratayhdistys
Uutuutena Tapiolan Reserviupseerien jäsenillä on mahdollisuus osallis-

tua Espoon Ampumaratayhdistyksen Lahnuksen radan vuoroille jäsenhin-
noilla. Lisätiedot: http://espoonampumarata.fi/ 

Muu ammunta
Töölön pistoolivuorot sunnuntaisin klo 17:00–20:30
Töölön pistoolivuorot jatkuvat syyskaudella perinteiseen tapaan. Lisätie-

dot: Kari Wuokko (TaRu) 040 515 90574, Jyrki Helin (EsRes) 0400 212 252.
Parillisina viikkoina on vetovastuu TaRulla ja parittomina EsRes:llä
Ampujilla on oltava ampujavakuutus sekä suojalasit ja kuulosuojaimet. 

Tämä on helppo tapa ylläpitää ampumataitoa ja tavata yhdistystemme mui-
ta jäseniä. Kaliiperit: Normaalit palvelusasekaliiperit kuten 9 mm, .40 tai 
.45 sekä kaikki näitä pienemmät. Iskuenergia max 1500 joulea. Ilmoittautu-
miset parittomina viikkoina toolontori@esres.fi ja parillisina viikkoina too-
lontori@tapiolanreserviupseerit.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviik-
kona.

Laita sähköpostiin seuraavan mallin mukaiset tiedot: nimi: Oma Nimi, 
laina-aseen tarve: On/Ei, reserviläisyhdistys: TaRu/EsRes, vakuutus: RAT/
LIS (Reserviläisen Ampumaturva, RAT tai SAL-lisenssi, LIS); tämä on pakol-
linen ja jos sitä ei löydy valmiiksi, saat sen tilattua osoitteista www.reservi-
laisliitto.fi tai www.rul.fi., puhelinnumero: matkapuhelinnumerosi 

Santahaminan vuorot
Santahaminan vuorot löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Ammunta  

MPK:n vuorot. Muista ampumatilaisuuksista, piirin tai muiden kerhojen jär-
jestämistä kisoista saat lisätietoja nettisivuiltamme sekä seuraavilta henki-
löiltä: Kari Wuokko 040 515 0574, Jyrki Helin 0400 212 252.

Muista päivittää yhteystietosi

Syystalkoot ja 
tutustumiskäynti 
Spjutsundin 
piirimajalla 25.10.

Spjutsundin piirimajan varustetasoon 
ja kulkuyhteyksiin on panostettu 
muutaman vuoden aikana melkoisesti 
ja maja tarjoaa nykyisellään oivallisen 
ympäristön yhdistysten ja jäsenten 
kokous- ja virkistyskäyttöön. Pääosa 
majan kunnossapidosta suoritetaan tal-
koovoimin ja yhdistykset kutsutaan taas 
mukaan syystalkoisiin ylläpitämään 
yhteistä majaamme. Kaikki tervekätiset 
ovat tervetulleita, mutta erityisesti mu-
kaan toivotaan uusia ja nuoria jäseniä, 
jotka samalla voivat tutustua majaan 
ja toisiinsa.
  Talkoissa keskitytään erityisesti 
piha-alueiden kunnostamiseen ja pieniin 
remonttihommiin. Kokoonnumme majal-
la torstaina 25.10. klo 16.00 alkaen. Piiri 
tarjoaa talkoosaunan ja saunapalan. 
Oikeaa muonituksen ja muun varustau-
tumisen suunnittelua varten pyydämme 
ilmoittautumiset mukaan talkooporuk-
kaan toimistolle sähköpostitse ti 23.10. 
mennessä. Tarkemmat ajo-ohjeet saatte 
ilmoittautumisen yhteydessä: toimisto@
hrup.fi3. Res-Ursus marssi 14.—16.9.2012

Järjestyksessään kolmas Res-Ursus marssi-kilpailu järjestetään syyskuun puolivälissä 
Hankoniemellä, lähtö ja maali ovat Syndalenin leirialueella. Kyseessä on marssi- ja rastiteh-
täväkilpailu 3-4 hengen partioille. Kilpailussa tarvitaan hyvää kuntoa, suunnistustaitoa ja 
sotilaallisten perustehtävien hallintaa. Kilpailureitti on n. 40-45 km ja tehtävärasteja n. 10-15 
kpl. Kilpailu alkaa lauantaiaamuna ja kestää arviolta 12-18 tuntia.
 Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MPK/Uusimaan sivuilta. Kilpailu on MPK:n 
kurssi nro 1700 12 12009, ilmoittautuminen 2.9.2012 mennessä. Kurssin johtajana toimii kapt 
res Kaj Pettersson, 040-7036464, pesson(at)kolumbus.fi.

Maastotaidot, Pahkis 2012   21.-23.9.

Harjoituksessa kaksi osastoa kilpailee toisiaan vastaan ja kerää pisteitä, jonka lisäksi vihol-
lisosasto häiritsee toimintaa.
 Harjoituksen tarkoituksena on antaa sissitoimintakoulutusta ja harjaannuttaa sitä käy-
tännössä. Harjoituksessa joukot varustetaan PV:n materiaalilla ja harjoitus toteutetaan VEH 
muotoisena.
Lisätietoja antavat: Kilpailun johtaja Kimmo Karila, 0400-458 133, kimmo.karila@elisanet.fi 
Varajohtaja Jani Heimala, 050-5995899, jani@heimala.fi
VEH -harjoituksen vuoksi muista ilmoittautua ajoissa viimeistään 31.8. mennessä!
Pahkis löytyy MPK:n kurssikalenterista www.mpk.fi kohdasta:
Kaakkois-Suomi=> Kymenlaakso=>Kurssi: Maastotaidot, Pahkis 2012 Pahkajärvi, 0800 12 12019 
pvm 21.-23.9.2012

Majan pohjapiirros.
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tuemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä

             

INFOA:

1. teksti kenttä Otsikko: arial 9 + sin.+bold 
2. teksti kenttä arial 8 
3. teksti kenttä Osoite arial 7 (tiivistetty) 

Lisätietoja materiaalista:  
Juha-Pekka Piippo 0500 732 561 

MUOVITUOTTEITA RUISKUVALUTEKNIIKALLA
 ALIHANKINTANA  Ruiskuvaletut kestomuovituotteet, 

ultraäänihitsaus, tampopainatus       
 OMAT TUOTTEET  Kalusteteollisuuden tuotteet, 

laipparullat, rullanpäätytulpat  
 VÄLITYSTUOTTEET Ruiskuvalumuotit 

Lentiläntie 6, 37800 Toijala, 03 342 8244, fax 03 342 8210,  www.piiplast.fi 

Kiittää tukijoitaan

Avant Tecno Oy  
www.avanttecno.com  

Oy K.G.Öhman Ab 
 
 

LP-Mercatura Oy  
Kaikki elektroniikan komponentit, Puh (09) 271 1565

Kuopion EvLut 
Seurakunta

PL 5110
70701 KUOPIO

(017) 158 111

Rakennuspalvelu 
Lahtinen Oy

Rinnetie 1
10520 TENHOLA

0400 729 681

Rema Tip Top Oy
Hakamäenkuja 7
01510 VANTAA
(09) 870 0520

Sähköinsinööritoimisto 
Delta

Ruosilantie 14, 00390 HELSINKI
0500 424 210

Tilitoimisto  
Anttinen Ky
Merivalkama 2 A 8

02320 ESPOO
(09) 810 540

Tapahtumapalvelu 
Paristo

Olympiastadion B 3. krs
00250 HELSINKI
040 503 2049

Tekopa Oy
PL 30

03101 KARKKILA
(09) 225 2280

Topi-Kalustaja Oy
PL 40

85101 KALAJOKI
(08) 469 5500

Vantaan Asekorjaamo
Varikkotie 11 B

01450 VANTAA
044 388 1231

Hessumobiili Oy
Muskettitie 27
02680 ESPOO
0500 429 232

Helsinki-Santahaminan 
Sotilaskotiyhdistys

Santahamina
00860 HELSINKI
(09) 684 6368

Anja Pesola Oy
Hyttitie 6

00700 HELSINKI
(09) 836 2150

P.M.Adventure
Linnanherrankuja 4
00950 HELSINKI

0400 670 744

Kirjansitomo  
Haglund Oy

Pohjolankatu 43, 00610 HELSINKI
(09) 777 2656 

www.pikkusitomo.fi

Asuntosäätiö 
Kiinteistöt Oy

Kalevantie 6
02100 ESPOO
(09) 809 3210

Supermaster Ky
Kellosilta 2 C 65
00520 HELSINKI

(09) 143 703

Tammisaaren 
Kirjanpitotoimisto

Rautatienkatu 21
10600 TAMMISAARI

(019) 241 4995

Tivoli Sariola Ky
Vehkalantie 35
04200 KERAVA
0400 207 879

Uudenmaan Leipä Oy
PL 69

01801 KLAUKKALA
0500 456 206

Suomen Unipol Oy
Karapellontie 8
02610 ESPOO
(09) 682 3260

Slamex Oy
Malminkaari 5

00700 HELSINKI
(09) 343 6200

Sanmat  
Kunnossapito Oy

Likolammentie 12
70460 KUOPIO
0400 414 432

Rakentajat Piippo & 
Pakarinen

Kauppamäki 3
02780 ESPOO
(09) 812 036

Polarputki Oy
Hitsaajankatu 9 C
00810 HELSINKI

(09) 755 900

Oilon Oy
PL 5

15801 LAHTI
(03) 85 761

Loka-Veto Oy
Koivurinne 13

01680 VANTAA
0400 459 303

Kantakaupungin 
Isännöinti Oy

Kluuvikatu 7
00100 HELSINKI
(09) 668 9340

Juan Holding Ltd Oy
00540 Sompasaari

Innovatics Ky
Ratamestarinkatu 13 A

00520 HELSINKI
(09) 565 3936

Asianajotoimisto Kärjä &  
Poutiainen Oy

Sibeliuksenkatu 23 C 26
04400 JÄRVENPÄÄ

(09) 291 1922

Lasihemmo Oy
Kyttäläntie 6

00390 HELSINKI
0400 575 025

Sähkösuunnittelu 
Forssell Oy

Kullervonkatu 20
00610 HELSINKI
0400 736 652

Terramare Oy
PL 14

00441 HELSINKI
(09) 6132 621

WiPak Oy
PL 45

15561 NASTOLA
020 510 311

Velarium Oy
Koskenporras 10
55100 IMATRA
(05) 688 200

Katajanokan 
Huolto Oy

Merikasarminkatu 4
00160 HELSINKI
(09) 696 2480

Berner Oy
PL 15

00131 HELSINKI
(09) 134 511

Oy Mechelin 
Company Ab

Mekaanikonkatu 13
00810 HELSINKI

(09) 755 151

Audit Team Finland
PL 28

00751 HELSINKI
0400 439 070

Odum Oy
Hitsaajankatu 22
00810 HELSINKI

(09) 2511 7170

Porvoon 
Osuuspankki

Rauhankatu 27
06100 PORVOO
010 256 3225

Oy Combinent Ab
Kipinätie 3

06150 PORVOO
0207 311 330

Oy Gühring Ab
Lämmittäjänkatu 4 A

00880 HELSINKI
(09) 8622 0100

Varattu
Mirion Technologies Oy

PL 506
20101 TURKU

(02) 468 4600

Ordior Oy

Konalantie 47 
00390 HELSINKI
(09) 530 8000

Asumispalvelukeskus Wilhelmiina

Taavetti Laatikaisenkatu 4
00300 HELSINKI

(09) 473 473
www.wilhelmiina.fi

 elokuu
21.8.  Ammattikoulun opettaja, vänrikki Koit Loss  90 v
23.8.  Graafikko, luutnantti Rolf O.Berger 85 v
23.8.  Koulutuspäällikkö, kapteeni Ilari Langinkoski (perhepiirissä) 75 v
25.8.  Laadunvalvontapäällikkö, vänrikki Boris Lindström (perhepiirissä) 75 v
26.8. Diplomi-insinööri, yliluutnantti Arto Sirma (matkoilla) 75 v
28.8.  Ylipalomies, alikersantti Harri Hiipakka 60 v
30.8.  Kanslianeuvos, luutnantti Pentti Grönberg 70 v

syyskuu
1.9.  Tekniikan tohtori, luutnantti Eljas Tiihonen (lähipiirissä) 80 v
1.9.  Insinööri, luutnantti Erkki Kotiranta (perhepiirissä) 80 v
5.9.  Laulaja, yrittäjä, luutnantti Lasse Liemola 75 v
7.9.  Valokuvaaja, kersantti Atte Rusanen (vastaanotto) 75 v
9.9.  LKV, sotilasmestari Jarmo Kaipainen (matkoilla) 50 v
10.9.  Kiinteistönvälittäjä LKV, ylikersantti Erkki Holmén (matkoilla) 70 v
13.9.  Piiriteknikko, majuri Jorma Lahtinen (Kuusamossa) 70 v
22.9.  DI, KTM, vänrikki Stig Uunila 70 v
24.9.  Turvallisuusjohtaja, majuri Jaakko Häyhtiö (matkoilla) 70 v

onnittelemme
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Teksti ja kuva: Ossi Ikonen

helsingin reserviUPseeriPiiri 
järjesti Kaartin Jääkärirykmentin 
kotiutuville upseerikokelaille tutus-
tumisammunnat ja tietoiskun reser-
viupseeritoiminnasta maanantaina 
2.7. Kokelaita osallistui tilaisuuteen 
neljäkymmentä ja he olivat sekä 
Kaartin Pataljoonasta että Uuden-
maan Jääkäripataljoonasta. Koke-
laat pääsivät ampumaan sekä Glock 
17pistooleilla että MP5-pistoolika-
rabiineilla. Paitsi että kyseessä oli 
palkinto hienosti suoritetusta varus-
miespalveluksesta, oli tarkoituksena 

myös valmentaa tulevia reservin up-
seereita reservin aikaa varten. 

tilAisUUdessA oli kolme rastia. 
Ammuntarasteja oli yksi kum-
mallekin asetyypille, kolmannen 
rastin aiheena oli reserviupsee-
ritoiminnan esittely. Rastilla ker-
rottiin reserviupseeritoiminnasta 
ja helposta tiestä aloittaa sen yh-
teydessä myös ampumaharrastus. 
Erityisesti kerrottiin tarkka-am-
muntatoiminnasta ja esiteltiin sii-
hen liittyvää kalustoa. Jaossa oli 
Huomio!-kirjoja, Reserviläinen- 
ja piirilehtiä sekä muuta esittely-

materiaalia. Kymmenisen koke-
lasta päätti liittyä RUL:n jäsenek-
si paikan päällä, loput jäivät vielä 
harkitsemaan asiaa. Jäsenyys on 
tuoreille reserviupseereille kotiu-
tumisvuotena ilmainen. 

Paitsi että tilaisuus tarjosi ko-
kelaille mielekästä palvelusta vie-
lä viimeiselläkin palvelusviikolla 
ja HRUP:lle tilaisuuden rekrytoi-
da uusia jäseniä, oli tilaisuudella 
merkityksensä myös maanpuo-
lustustahdon kannalta. Tulevat 
reserviupseerit saivat lisää tietoa 
sotilastaitojensa ylläpitomahdol-
lisuuksista myös reservissä.

Kokelasammunnat 
Santahaminassa 2.7.

Järjestöille valtion tukea 
ammunnan kehittämiseen 
Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen neuvottelukunta on huolis-
saan maanpuolustusjärjestöjen 
ampumaharrastusmahdollisuuk-
sia kaventavasta kehityksestä

vAltioneUvoston AsettAmA Va-
paaehtoisen maanpuolustuksen 
neuvottelukunta esittää syvän huo-
lensa maanpuolustusjärjestöjen 
ampumaharrastusmahdollisuuksia 
kaventavasta kehityksestä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen neuvottelukunta koostuu kan-
sanedustajista, sekä pysyvinä asian-
tuntijoina elinkeinoelämän, ammat-
tiyhdistysten, ministeriöiden sekä 
maanpuolustusjärjestöjen edustajis-
ta. Neuvottelukunnan puheenjohta-
jana toimii Johannes Koskinen.

PUolUstUsvoimAUUdistUKsen 
seurauksena varuskuntaverkko 
harvenee ja puolustusvoimien am-
pumaratoja poistuu myös harraste-
käytöstä. Se tulee vähentämään pai-
kallisten maanpuolustusjärjestöjen 
ampumaseurojen harrastusmahdol-
lisuuksia sekä maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen mahdollisuuksia an-

taa reserviläisille suunnattua ase- ja 
ampumakoulutusta.

Samanaikaisesti voimaansaa-
tettavat uudet ympäristölain vaa-
timukset harventavat neuvottelu-
kunnan mukaan turvallista ja ym-
päristölupavaatimukset täyttävää 
ampumarataverkostoa entisestään. 
Tiukkenevat ympäristölupaehdot 
tulevat lähivuosina aiheuttamaan 
myös huomattavia investointeja am-
pumaratoihin.

Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen neuvottelukunta esittääkin 
eduskunnalle harkittavaksi, että 
valtion talousarviossa momentille 
"maanpuolustusjärjestöjen toimin-
nan tukeminen" osoitettaisiin mää-
räraha maanpuolustusjärjestöjen 
valvottujen ampumaharrastusmah-
dollisuuksien kehittämiseen.

Määrärahalla tuettaisiin maan-
puolustusjärjestöjen ampumahar-
rastustoimintaa Puolustusvoimien 
ampumarataverkoston harvenemi-
sesta ja ympäristölupavaatimusten 
tiukkenemisesta aiheutuvien kulu-
jen (kuten puhdistamis-, osallistu-
mis- ja lupamaksujen) hoidossa.

Lähde: Puolustusministeriön tie-
dote 20.6.2012

TA-kaluston kokeilu.


